
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 10» март 1982 
С к о п ј е 

9 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

70. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ'", бр. 18/7G), републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална политика донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ-
НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗА-

РАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1982 ГОДИНА 

Во 19*82 година имунизација е задолжителна. 
I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифте-

ријата (Diphteria), тетанусот (Tetanus), големата 
кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyeli-
tis ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за 
сите лица од определена возраст според оваа про-
грама. 

II. 1) Против бјеснило (Lyssa) — за сите лица 
повредени од бесно животно или од животно за кое 
се сомнева дека е бесно; i 

2) против колерата, големите сипаници и ж о л -
тата треска — за ситѓе лица кои патуваат feo зем-
јата во која постои некоја од тие болести или во 
земја која бара имунизација против тие болести; 

(3) против цревниот тифус и други заразни бо-
лести — за сите лица за кои постојат епидемиолош-
ки индикации. 

'Задолжителната имунизација против заразни-
те болести од точка I се врши исклучително на 
перманентен начин — континуирано имунизирање 
во текот на целата година, а против детска пара-
лиза од 1 јануари до 15 јуни и од 1 рктомври до 
31 декември 198)2 година со тритипна вакцина, сог-
ласно член 7 од Правилникот за условите и начи-
нот на вршење задолжителна имунизација, серо-
профилакса и хемиопрофилакса против заразни 
болести и за лицата што подлежат на таа обврска 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 8/80). 

1) Имунизација против туберкулоза се врши: 
1. без тестирање на сите деца до навршени два 

месеца; 
2. на сите лица од навршени 2 месеца до на-

вршени 19 години со претходно тестирање кои при-
марно не се вакцинирани, ако не реагираат на ту-
беркулин или к а ј кои реакцијата на туберкулин 
во пречник е помала од. 6 мм; 

3. ревакцинирањето се врши според календа-
рот за имунизација, 'односно во 2-та, 7-та, 14-та и 
19-та година на возраст, со претходно тестирање. 

2) [Имунизација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица: 

A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. X. 1981 до 30. IX. 

1982 година, на возраст определена со календарот 
за имунизација; 

2. на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ре-
вакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

B. Ревакцинирање се врши: " 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1981 

година против дифтерија , тетанус, голема кашли-

ца, на возраст определена со календарот за иму-
низација; 

2. на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст ако од имунизациЈата поминало 
на јмалку една година, а не повеќе од три години; 

i3. на сите деца во четвртата година на воз-
раст, ако -претходно биле вакцинирани и ревак-

. цинирани според календарот за имунизација. 
3) Имунизација против дифтерија и тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца до петгодишна возраст кои 

уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ј а 
прележале големата кашлица ; 

2. на сите деца родени од 1968 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 

- против дифтерија и тетанус. 
B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата и четиринаесетата 

година, кои порано уредно се вакцинирани и ре-
^вакцинирани против дифтерија и тетанус според 

календарот за имунизација. Лицата ревакцинирани 
на дванаесетгодишна возраст не подлежат на ре-
вакцинација во четиринаесеттата година на воз-
раст; 

2. на сите деца до четиринаесетгодишна воз-
раст вакцинирани првпат во 1(98,1 година против 
дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поми-
нало една година. 

Имунизација на лица постари од 8 години се 
врши со посебна, Ди-Те вакцина (про адултис). 

4) Имунизација против тетанус: 
А. Вакцинирање се врши: 
/1. на сите лица од навршени четиринаесет го-

дини до навршени деветнаесет години, кои порано 
не биле имунизирани против тетанус. 

\ В. Ревакци&ирање се врши: 
1. на сите лица во деветнаесеттата година кои 

претходно уредно биле имунизирани и реимунизи-
рани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер од-
носно Ди-Те или Те; 

2. на сите лица од четиринаесет години до де-
ветнаесет години возраст кои во 1901 година биле 
за првпат имунизирани против тетанус, ако од 
имунизирањето поминало една година. 

5) Имунизација против детска парализа: 
A. Вакцинирање се врши: 
,1. на сите деца родени од 1. X. 1981 до 30. IX. 

1002 година, според календарот за имунизација; 
2. на сите деца родени од 1. I. 1968 до 30. IX. 

1981 година кои порано не биле вакцинирани. 
B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1981 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2 / н а сите деца во четвртата, седмата и чети-
р и н а е с е т а т а година, кои претходно биле комплет-
но вакцинирани и ревакцинирани според календа-
рот за имунизација. 

6) Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршена 14 годишна возраст, кои не прележале ма-
ли сипаници. 

Имунизацијата против определените заразни 
болести во оваа програма се врши по следниот 



Стр. 154 — Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 10 март 1982 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

II 
На кампањски начин се врши задолжителна 

имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) про-
тив заразни болести и на следните лица: 

1. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 ме-
сеци возраст ако постојат епидемиолошки индика-
ции. Задолжителна имунизација против мали си-
паници на лица што се вакцинирани пред на-
полнети 12 месеци возраст се врши и по напол-
нети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години 
возраст. На задолжителна имунизација против ма-
ли сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 
месеци до наполнети ,14 години возраст што се 
вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа 
постојат епидемиолошки индикации утврдени од 
страна на надлежниот орган во Републиката. 

2. На задолжителна имунизација против бес-
нило подлежат сите лица изложени на инфекција 
со вирусот на беснило, и тоа. 

1. лице укасано или на друг начин повредено 
од бесно и на беснило сомнително диво или до-
машно животно; 

2. лице укасано од куче или мачка на непоз-
нат имател што не можат да се држат под десет-
дневна ветеринарска контрола; 

3. лице укасано од куче или мачка што во рок 
од десет дена од денот на повредата на лицето ќе 
покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе би-. 
дат убиени или ќе заскитаат; 

4. лице што можело да се зарази со вирус на" 
беснило преку слузницата или оштетување на ко-
жата; 

5. лице повредено при работа со материјал кон-
таминиран со вирус на беснило. 

Имунизацијата против беснило се врши сог-
ласно член 34, 35, $6, 48 и 49 од Правилникот за 
условите и начинот на вршењето задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразните болести и за лицата што подле-
жат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/800. 

3. На задолжителна имунизација против ко-
лера, големи сипаници и жолта треска подлежат 
лица што патуваат во земја во која постои некоја 
од тие болести или во земја која бара имуниза-
ција против тие болести. 

Имунизација против колера, големи сипаници 
и жолта треска се врши согласно членовите 37, 38, 
39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите и на-

чинот на вршењето на задолжителната имуниза-
ција, серопрофилакса и хемиопрофилакса против 
заразни болести и за лицата што подлежат на таа 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80). 

4. На задолжителна имунизација против цре-
вен тифус подлежат: 

il) лица вработени на чистење на канализаци-
ја, чистење на септички јами, отстранување на 
ѓубре и други отпадни материи од населби; 

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
со бацилоносител на цревен тифус; 

3) лица кои живеат или работат во места и 
краишта зафатени со поплава, земјотрес и други 
елементарни непогоди д масовни несреќи, лица 
што учествуваат во изведување на работи на го-
леми работилишта на кои се неповолни условите 
за домувањето, исхраната и снабдувањето со вода 
за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки инди-
кации утврдени од страна на надлежниот орган 
во Републиката. 

Лицата од став 1 на овој член што се помлади 
од 3 или постари од 60 години не подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус. 

Ревакцинирање на лица што подлежат на за-
должителна имунизација против цревен тифус се 
врши по истекот на една година од денот на вак-
цинирањето и се врши по истекот на три години 
се додека се вработени на определени работи, од-
носно додека постои некоја од причините. 

Вакцинирањето против цревен тифус се врши 
со давање на две дози вакцина во растојание што 
не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго 
од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање 
на една доза вакцина — длабоко поткожно на 
задната страна од надлактицата. 

5. На задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат лица вработени во организациите 
на здружен труд за дијагностика и лекување на 
туберкулозата што не реагираат на туберкулин 
или ка ј кои реакцијата на туберкулин во пречник 
е помала од 6 мм без оглед на возраста. 

Бр. 03-01-5578 
18 јануари 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 
за здравство и со-

цијална политика, . 
Петар Џундев, е. р. 

Возраст на лица 
што подлежат на 

имунизација 
Болест против која 

се врши имунизација 
Имунизирање 

— Вакцинирање 
— Ревакцинирање 

до 2 месеца Туберкулоза без тестирање вакцинирање 
4, 5 и 6 месеци Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози) вакцинирање 
4, 5У2 и 7 месеци Детска парализа (3 дози тритипна вак.) вакцинирање 
13 месеци Мали сипаници вакцинирање 
18 месеци Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) I ревакцинирање 
20 месеци Детска парализа (,1 доза) I ревакцинирање 
1/2—30 месеци Туберкулоза (со тестирање) I ревакцинирање 
4 години Детска парализа (1 доза) II ревакцинирање 

Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза) II ревакцинирање 
7 години Туберкулоза (со тестирање) II ревакцинирање 

Детска парализа (1 доза) III ревакцинирање 

14 години 
Дифтерија — тетанус (1 доза) III ревакцинирање 

14 години Детска парализа (1 доза) IV ревакцинирање 
Дифтерија — тетанус (1 доза) IV ревакцинирање 
Туберкулоза (со тестирање) III ревакцинирање 

19 години Туберкулоза (со тестирање) IV ревакцинирање 
19 години Тетанус (1 доза) V ревакцинирање 
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71, 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членовите 15, став 1, алинеја 2 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 14 јануари 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распореду-
вање на доходот и за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците во Управата за општествени приходи 
на Собранието на општината Делчево, донесен од 
работниците во работната заедница на собир одр-
жан на 8 октомври 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во работната заедница на Упра-
вата за општествени приходи на Собранието на оп-
штината Делчево, на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 102/81 од 5 ноември 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка, затоа што основано се постави прашањето за 
спротивноста на означениот правилник со члено-
вите 463 и 542 од Законот за здружениот труд, од-
носно з^ неговата согласност со членот 223 од З а -
конот за државната управа. 

4. Во претходната постапка Судот утврди де-
ка оспорениот правилник е донесен на собир на 
работниците одржан на 8 октомври 1979 година. 

Согласно членот 463 во врска со членот 542 
од Законот за здружениот труд и согласно членот 
223 од Законот за државната управа, работниците 
во работната заедница на органот на управата со 
референдум одлучуваат за основите и мерилата за 
распределба на доходот на работната заедница, и 
за распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не 
е донесен во постапка пропишана во наведените 
одредби од Законот за здружениот труд и што не 
е усогласен со одредбите од Законот за државна-
та управа по влегувањето во сила на овој закон, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со наве-
дените закони. 

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

У. бр. 102/81 
14 јануари 1982 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Боро Доганџићи, е. р. 

7 2 : 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 
јануари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. 'СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 32 од Ста-
тутот на Основната организација 'на здружениот 
т$уд за ремонт, сервис и промет со моторни во-
зила и резервни делови „Напредок" од Штип, до-
несен со референдум на 10 септември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд за ремонт, сервис и промет со 

моторни возила и резервни делови „Напредок?" од 
Штип, на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 2:19/81 од 10 декември 1981 година поведе пос-
тапка за оценување законитоста на ставот 2 на 
член 32 од Статутот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што осно-
вано се постави прашањето за спротивноста на 
оспорената одредба од Статутот со членот 496 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека во оспорениот член 32 од озна-
чениот статут е предвидено работничкиот совет 
полноважно да одлучува ако на седницата при-
суствуваат повеќе од половината членови на со-
ветот. Според ставот 2 на овој член, одлуките на 
советот се донесуваат со мнозинство гласови од 
присутните членови, освен во случаите кога е од-
редено одлуките да се донесуваат со посебно мно-
зинство. 

5. Според членот 496 од Законот за здруже-
ниот труд работничкиот совет донесува одлуки за 
прашањата од својот делокруг со мнозинство гла-
сови на сите делегати, ако за донесувањето на 
одлука за определено прашање со статутот на ос-
новната организација или со законот не е пред-
видено друго квалификувано мнозинство. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 32 став 
2 од наведениот статут е предвидено работничкиот 
совет своите одлуки да ги донесува со мнозинство 
гласови од присутните делегати, а не со мнозин-
ство гласови од сите делегати, како што е пред-
видено во членот 496 од Законот за здружениот 
труд, Судов оцени дека оваа одредба е спротивна 
на овој член од законот. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 2119/81 
14 јануари 1982 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
Боро Доганџићи, е. р. 

73. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 21 јануари 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 19 од Правилникот за 
заедничките основи и мерила за распоредување на 
доходот, чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувач-
ка, донесен од работниците во основните органи-
зации на здружениот труд и Работната заедница 
во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Брегалница" од Виница со референдум на 13 
февруари 1081 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Брегалница" од Виница, на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 2,13/81 од 26 ноември 1981 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на членот 19 од правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија како и за 
неговата спротивност со ставот 1 на член 127 и чле-
нот 4613 од Законот за здружениот труд. 
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4. Во претходните испитувања и на; седницата 
Судот утврди дека во членот 16 од правилникот 
како заеднички основи за распределба на сред-
ствата за лични доходи вр основните организации 
и во работната заедница во Комбинатот се пред-
видени: сложеноста на работите; одговорноста; на-
порите и условите на работа. Во оспорениот член 
19 е предвидено дека бодовите утврдени на досе-
гашните „работни места", а тоа значи работи и 
работни задачи со состојба на ,31. XII. 1980 година, 
остануваат исти без промена, со исклучок на оние 
работи и работни задачи на кои се додадени нови 
работи и работни задачи како и на оние работи и 
работни задачи кои не се реално вреднувани во 
однос на други исти или приближно исти работни 
задачи. Според ставот 2 на овој член, работнич-
киот совет на соодветната основна организација 
или на работната заедница, со посебна одлука, 
согласно основите утврдени во член 16 од правил-
никот, врши евентуални корекции на бројот на бо-
довите на одредени работни места односно работи 
и работни задачи во основната организација на 
здружениот труд и во работната заедница во смис-
ла на претходниот став и одредува бодови за нови 
работи и работни задачи. Според ставот 3 на овој 
член од правилникот, бодови за евентуални корек-
ции можат да се додаваат најмногу до 3!б/о од вкуп-
ниот број на бодови во основната организација од-
носно работната заедница со состојба на 31 декем-
ври 1980 година. 

5. Според ставот 1 н а . член, ,23 од Уставот 'на 
СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот 
за здружениот труд, работниците во основната ор-

ганизација на здружениот труд се должни да ги 
утврдат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. За основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични дохо-
ди, пак, согласно членот 463 од означениот закон, 
работниците во основната организација одлучуваат 
со референдум. Притоа, одлучувањето за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лич-
ни доходи е неотуѓиво право на работниците во 
основната организација на здружениот труд, кое 
тие не можат да го пренесат во надлежност на 
друг орган. 

Со оглед на. тоа што во оспорениот член 19 од 
правилникот е дадено овластување на работнич-
киот совет да врши корекции на бројот на бодови-
те на одредени работи и работни задачи и да ут- , 
врдува бодови за новоотворени работни задачи, а 
тоа значи да определува мерила за распределба 
на личниот доход за што тој не е надлежен, Су-
дов оцени дека оспорениот член од правилникот 
не е во согласност со наведената уставна одред-
ба како и дека е во спротивност со означените 
законски одредби. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 213/81 
21 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

рт Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

142. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 26 од Статутот на 
Републичката заедница на културата, претседате-
лот на Собранието на Републичката заедница на 
културата донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
31А РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ЗА ЧЛЕ-
НОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-

БОТНИЧКА КОНТРОЛА 

/Се распишуваат избори за избор на делегати 
во Собранието на Републичката заедница на кул-
турата (Собрание на Заедницата) и за членови во 

'Одборот за самоуправна работничка контрола. 

II 
Избррите за делегати во Собранието на 3!аед-

ницата и за членови во Одборот за самоуправна 
работничка контрола ќе се извршат до 11 април 
1982 година. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 0804-385 
15 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

143. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за 

избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед^ 
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/81), претседате-
лот на Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Скопје, на 24 февруари 1982 
»година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ И ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 1 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

во Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје и за членови на Одборот за 
самоуправна контрола на Заедницата. 

Член 2 
Изборите ќе се одржат на 14 април 1982 го-

дина. 

Член 3 
Изборот на делегати во Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје и 
членови на Одборот за самоуправна контрола на 
Заедницата ќе се изврши во делегатските единици 
за избор на делегати утврдени со одлука на Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање. 
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Член 4 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите, 

на изборните дејствија се определува 24 февруари 
1982 година. 

Член 5 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

/ Бр. 0601-150/1 
24 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

144. 
Врз основа на член 9 став 2 од Статутот на 

Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скопје, 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 24 февруари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 
Член 1 

Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, го сочинуваат 76 делегати 
од кои 31 делегат од корисниците на услуги — ра-
ботници, 17 делегати од корисниците на услуги — 
земјоделци, 27 делегати на работниците од орга-
низациите на здружен труд што вршат здравстве-
на дејност, Републичкиот завод за здравствена 
заштита — Скопје, организацијата на Црвениот 
крст на Македонија и од здруженијата на граѓаните 
и делегат од редот на активните воени лица и ци-
вилните, лица во служба на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 2 
Делегатски единици з а ' избор на делегати во 

Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје се: собранијата на општински-
те самоуправни интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување од Републиката; 
Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје; Претседателството на Републичката орга-
низација на Црвениот крст на Македонија; Прет-
седателството на Сојузот на Здружението на ле-
карите на Македонија и Претседателството на 
Здружението на здравствените работници на Ма-
кедонија; Претседателството на Сојузот на здру-
женијата на фармацевтите и фармацевтските тех-
ничари на Македонија; Претседателството на: Со-
јузот на здруженијата за борба * против алкохолиз-
мот, наркоманијата и никотинизмот на Македонија, 
Здружението на клубови на лекувани алкохоли-
чари на Македонија, Здружението на дијабетича-
рите и бубрежните болни на Македонија и Репуб-
личката конференција на Здружението на дис-
трофичарите на Македонија, и тоа: 

1. — Делегатска единица број 1: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување Центар 
— Скопје кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат 
од редот на корисниците на услугите — работници 
и 1 делегат од редот на работниците од организа-
циите па здружен труд кои вршат здравствена деј-
ност,. 

2. — Делегатска единица број 2: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување Карпош" 
— Скопје кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат 
од редот на корисниците на услуги — работници 
и 1 делегат од редот на работниците од организа-
циите на здружен труд што вршат здравствена 
дејност. * 

3. — Делегатска единица број 3: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување Чаир ;— 
Скопје кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружен труд што вршат здравствена дејност. 

4. — Делегатска единица број 4: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурувања Гази Ба -
ба — Скопје кое избира 2 делегата и тоа: 1 деле-
гат од редот на корисниците на услуги — работ-
ници и 1 делегат од редот на корисниците — зем-
јоделци. 

5. — Делегатска единица број 5: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување Кисела 
Вода — Скопје кое избира 2 делегата и тоа: 1 де-
легат од редот на корисниците на услуги — земјо-
делци и 1 делегат од редот на работниците од ор-
ганизациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

6. — Делегатска единица број 6: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Би-
тола кое избира 5 делегати и тоа^: ,1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — работници, 1 де-
легат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност од подрачјето на општината Бито-
ла, 1 делегат од редот на корисниците на услуги 
— работници од подрачјето на општината Демир 
Хисар и 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници од подрачјето на општината 
Ресен. 

' 7. — Делегатска единица број 7: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници, 1 
делегат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

8. — Делегатска единица број 8: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Него-
тино кое избира 1 делегат и тоа од редот на ко-
рисниците на услуги — работници. 

9. — Делегатска единица број 9: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп кое избира 5 делегати и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници, 1 
делегат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност од подрачјето на општината При-
леп, 1 делегат од редот на корисниците на услу-
ги — работници од подрачјето на општината Кру-
шево и 1 делегат од редот на корисниците на ус-
луги — работници од подрачјето на општината Ма-
кедонски Брод. 

10; — Делегатска единица број 10: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица. кое избира 4 делегати и тоа: 1 делегат 
од редот на корисниците на услуги 4— работници, 
1 делегат од редот на корисниците на услуги — 
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земјоделци и 1 делегат од редот на работниците' 
од организациите на здружен труд што вршат 
здравствена дејност. 

11. — Делегатска единица број 11: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Валандово која избира 1 делегат о ^ редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци. 

12. — Делегатска единица број 12: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Штип кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници, 1 
делегат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

13. — Делегатска единица број 13: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ви-
ница кое избира 1 делегат и тоа од редот на ко-
рисниците на услуги — работници. 

4 (14. — Делегатска единица број 14: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Те-
тово кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — работници,' 1 де-
легат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

15. — Делегатска единица број 15: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Гос-
тивар кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници, 1 
делегат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

16. — Делегатска единица број 16: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Бе-
рово кое избира 2 делегати и тоа: 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — работници и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружен труд што вршат здравствена дејност. 

17. — Делегатска единица број 17: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Де-
бар кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — работници и 1 
делегат од редот на работниците од организации-
те на здружен труд што вршат здравствена деј-
ност. 

18. — Делегатска единица број 18: Собранието 
, на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Делчево кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружен труд што вршат здравствена дејност. 

19. — Делегатска единица број 19: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — К а -
вадарци кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат 
од редот на корисниците на услуги — работници и 
1 делегат од редот на работниците од организации-
те на здружен труд што вршат здравствена деј-
ност. 

20. — Делегатска единица број 20: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — К и -
чево кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — работници и 1 де-
легат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци. 

21. — Делегатска единица број 21: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници и 1 
делегат од редот на работниците од организации-
те на здружен труд што вршат здравствена деј-
ност. 

22. — Делегатска единица број 22: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Кратово кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружен труд што вршат здравствена дејност. 

23. — Делегатска единица број 23: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Крива Паланка кое избира 2 делегата и тоа: 1 де-
легат од редот на корисниците на услуги — ра-
ботници и 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — земјоделци. 

24. — Делегатска единица број 24: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници, 1 
делегат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

25. — Делегатска единица број 25: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Охрид кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници, 1 
делегат од редот на корисниците на услуги — зем-
јоделци и 1 делегат од редот на работниците од 
организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност. 

26. — Делегатска единица број 26: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат 
од редот на корисниците на услуги — работници и 
1 Делегат од редот на работниците од организации-
те на здружен труд што вршат здравствена деј-
ност. 

27. — Делегатска единица број 27: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ра-
довиш кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — земјоделци и 
1 делегат од редот на работниците од организа-
циите на здружен труд што вршат здравствена деј-
ност^ 

- 28. — Делегатска единица број 28: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе кое избира 2 делегата и тоа: 1 деле-
гат од редот на корисниците на услуги — работ-
ници и 1 делегат од редот на корисниците на ус-
луги — земјоделци. 

29. — Делегатска единица број 29: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струга кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници и 
1 делегат од редот на корисниците на услуги — 
земјоделци. 

30. — Делегатска единица број 30: Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Гевгелија кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат 
од редот на корисниците на услуги — работници 
и 1 делегат од редот;, на работниците од организа-
циите на здружен труд што вршат здравствена деј-
ност. 
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31. — Делегатска единица број 31: Делегација-
та на Републичкиот завод за здравствена заштита 
— Скопје која избира 1 делегат. 

32. — Делегатска единица број 32: Претседа-
телството на Републичката организација на Црве-
ниот крст на Македонија кое избира 1 делегат. 

33. — Делегатска единица број 33: Претседа-
телството на Сојузот на здруженијата на фарма-
ц е в т и ^ и фармацевтските техничари на Македо-
нија кое избира 1 делегат. 

34. — Делегатска единица број 34: Претседа-
телството на Сојузот на Здружението на лекарите 
на Македонија и Претседателството на Здружението 
на здравствените работници на Македонија кои из-
бираат 1 делегат. 

36. — Делегатска единица број 35: претседа-
тел ствата на: Сојузот на здруженијата за борба 
против алкохолизмот, наркоманијата и никотиниз-
мот на Македонија, Здружението на клубови на ле-
кувани алкохоличари на Македонија, Здружението 
на дијабетичарите и бубрежните болни на Маке-
донија и Републичката конференција на Здруже-
нието на дистрофичарите на Македонија, кои из-
бираат 1 делегат. 

Зв. — Делегатска единица број 36: на активни-
те воени лица и цивилните лица во служба на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кои избираат 1 делегат и 
тоа од редот на работниците од здравствените ор-
ганизации кои вршат здравствена дејност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 0601-151/1 
24 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

145. 
Врз основа на член 50 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје, 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 24 февруари 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИ-
ЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА 
САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Член 1 
Одборот за самоуправна контрола на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје го 
сочинуваат 7 членови од кои 3 од корисниците на 
услуги — работници, 2 од корисниците на услуги 
— земјоделци и 2 од работниците на организациите 
на здружен труд што вршат здравствена дејност. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на членови во 

Одборот за самоуправна контрола се: собранијата 
на општинските самоуправни интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување од 
Републиката; Републичкиот заг.отт, за здратзствена 
заштита — Скопје; Претседателетвото иа Репуб-

личката организација на Црвениот крст на Маке-
донија; Претседателството на Сојузот на Здруже-
нието на лекарите на Македонија и Претседател-
ството на Здружението на здравствените .работни-
ци на Македонија; Претседателството на Сојузот 
на здруженијата на фармацевтите и фармацевтски-
те • техничари на Македонија; Претседателството 
на: Сојузот на здруженијата за борба против ал-
кохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на Ма-
кедонија, Здружението на клубовите на лекувани 
алкохоличари на Македонија, Здружението на ди-
јабетичарите и бубрежните болни на Македонија и 
Републичката конференција на Здружението на 
дистрофичарите на Македонија и тоа: 

1. Делегатска единица број 1: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Центар 
— Скопје, Карпош — Скопје, Чаир — Скопје, Га-
зи Баба — Скопје и Кисела Вода — Скопје, заедно 
со извршните тела на општествените организации 
од областа на здравството, како и заинтересирани-
те организации на здружен труд и другите органи-
зации и здруженијата на граѓаните што се од општ 
интерес за Републиката наведени во став 1 од 
член 2 на оваа одлука кои избираат 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — работници од 
подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје. 

2. Делегатска единица број 2: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Кума-
ново, Крива Паланка и Кратово кои избираат 1 де-
легат од редот на корисниците на услуги — работ-
ници од подрачјето на општината Куманово. 

3. Делегатска единица број 3: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Тетово, 
Гостивар и Дебар кои избираат 1 делегат од редот 
на корисниците на услуги — работници од под-
рачјето на општината Тетово. 

4. Делегатска единица број 4: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Охрид, 
Струга и Кичево кои избираат 1 делегат од редот 
на корисниците на услуги — земјоделци и тоа од 
подрачјето на општината Охрид. 

5. Делегатска единица број 5: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Битола, 
Прилеп, Крушево, Ресен и Демир Хисар кои из-
бираат 1 делегат од редот на работниците од орга-
низациите на здружен труд што вршат здравстве-
на дејност и тоа од подрачјето на општината При-
леп. 

6. Делегатска единица број 6: , собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Титов 
Велес, Кавадарци, Гевгелија, Неготино и Валандо-
во кои избираат 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — земјоделци и тоа од подрачјето на 
општината Кавадарци. 

7. Делегатска единица број 7: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување: Штип, 
Струмица, Кочани, Берово, Виница, Свети Николе, 
Радовиш и Пробиштип кои избираат 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жен труд што вршат здравствена дејност и тоа од 
подрачјето на општината Струмица. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 0601-187/1 
24 февруари 198)2 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 
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146. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичкит,е заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СТМ", бр. 41/811) и член [5 став 1 алинеја 
9 од Статутарната одлука за организацијата и са-
моуправувањето на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје, на 
заедничка седница на сите собори, одржана на 24 
февруари 1982 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ-
ТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на 

изборите за делегати во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница на здрав-
ството, и здравственото осигурување — Скопје се 
именуваат: : 

,1. За претседател — ЕД ена Поповска, раково-
дител на група во Републичкиот секретаријат за 
законодавство и организација — Скопје, 

— за заменик — Лилјана Митевска, самостоен 
советник во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација — Скопје; 

2. За секретар -— Благоја Марковски, самосто-
ен стручен соработник во Р С И з за социјална заш-
тита — Скопје. 

— за заменик — Величко Андреевски, советник 
во РСИЗ за социјална заштита — Скопје; 

3. За член — Трајче Стипцаров, началник на 
одделение во РСИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување — Скопје, 

— за заменик — Јован Филевски, ш е ф на от-
сек во Р1СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје; 

4. За член — Перо Гулевски, раководител на 
сектор во РСИЗ за вработување — Скопје, 

— за заменик — Ѓоко Тагаси, раководител на 
одделение во РСИЗ за вработување — Скопје; 

5. За член — ѓорѓи Чурлинов, началник на 
одделение во РСИЗ за општествена заштита на 
децата — Скопје, I 

— за заменик — Ружа Костовска, референт 
во РСИЗ за општествена заштита на децата — 
Скопје; ; 

6. За член — Љупчо Мешков, советник во СИЗ 
за пензиско и инвалидско осигурување на Маке-
донија — Скопје, 

— за заменик — Благородна Тодоровска само-
стоен соработник за нормативна дејност во Струч-
ната служба на СИЗ за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија — Скопје. 

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

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

Бр. 0601-248/1 
24 февруари 19812 година 

Скопје 

Претседател, 
проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА 

147. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 17 од Статутот на 
Републичката СИЗ за патишта, донесувам ' 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕ-
ГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ПАТИШТА — СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
зедница за патишта •— Скопје. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
патишта — Скопје да се извршат до 14 април 1982 
година. • 

3. За Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за патишта — Скопје делегати 
избираат: 

— општинските интересни заедници за патиш-
та — по 1 (еден) делегат; 

— Работната организација за одржување и за-, 
штита на патиштата „Македонија пат" — Скопје 
— 5 (пет) делегати; . 

— Деловната заедница на патниот сообраќај 
Македонија сообраќај" — Скопје — 3 (три) деле-

гати; 
— Авто-мото сојузот на Македонија — 1 (еден) 

делегат; 
— Сојузот на здруженијата на возачите и ав-

томеханичарите на Македонија — 1 (еден) делегат; 
— Југословенската народна армија — 1 (еден) 

делегат; 
— Републичката конференција на ССРНМ — 

2 (два) делегати; 
— Републичкиот одбор на месните заедници 

на Македонија — 1 (еден) делегат; 
— Републичката конференција на Сојузот на 

младината на Македонија — 1 (еден) делегат; 
— Сојузот на синдикатите на Македонија — 

1 (еден) делегат; 
— Стопанската комора на Македонија — 4 

(четири) делегати; 
— Републичкиот совет за безбедност на сооб-

раќајот — 1 (еден) делегат; 
— Сојузот на друштвата за патишта на Маке-

донија •— 1 (еден) делегат; 
— Републичката СИЗ за железнички сообраќај 

— 1 (едеќ) делегат; 
— Републичката СИЗ за ПТТ сообраќај — 1 

(еден) делегат; 
— Републичката СИЗ за енергетика — 1 (еден) 

делегат; 
— Републичката СИЗ за водостопанство — 1 

(еден) делегат. 
4. Конституирање на Собранието на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за патишта 
— Скопје да се изврши до 29 април 1982 година. 

5. Ова решение да се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 14-351 
15 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Саве Гамовски, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

148. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор 

на членови на делегациите и на делегатите во 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и на самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 41/811) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 3|А 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРА-

ГИ, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И 
НЕМЕТАЛИТЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на .Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во рударството, рударски-
те истраги, обоената и црната металургија и неме-
талите., 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во рударството, рударските истраги, обол-
ената и црната металургија и неметалите ќе се 
одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и 
делегатските единици утврдени со посебна одлука 
на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 09-1/1 
1 февруари 19812 година 

Скопје 
Претседател, 

Петар Горковски, е. р. 

149. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО ЕЛЕКТРО - ЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУС-
ТРИЈАТА, МЕТАЛНАТА И ГРАФИЧКАТА ИН-

ДУСТРИЈА 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Самоуправната -интересна заедница на 
насоченото образование во електро-енергијата, еле-
ктроиндустријата, металната и графичката индус-
трија. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во електро-енергијата, електроиндустри-
јата, металната и графичката индустрија ќе се одр-
жат до 3 април 1982 година, во делегациите и де-
легатските единици утврдени со посебна "одлука 
на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 198)2 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 10-2/1 
1 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Иван Ристевски, е. р. 

150. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор 

на членови на 'делегациите и на делегатите во 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛ-
НАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЧЕВ-

ЛИ, КОЖА И ГУМА 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во хемиската индустрија, 
текстилната индустрија и индустријата за чевли, 
кожари гума. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во хемиската индустрија, текстилната 
индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума 
ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делега-
циите и делегатските единици утврдени со посебна 
одлука на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се. објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 11-4/1 
1 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Владан Златановиќ, е. р. 

151. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор 

на членови на делегациите и на делегатите во 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на ОРМ", бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА 

ИНДУСТРИЈА 

1. Се распишуваат избори за делегати за Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во градежништвото и гра-
дежната индустрија. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во градежништвото и градежната индус-
трија ќе се одржат до 3 април 1982 година,, во де-
легациите и делегатските единици утврдени со 
посебна одлука на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 12-6/1 
1 февруари 1982 година 

Скопје 
Прет*-елитен, 

проф. д-р Стево Матески, е. р. 

Бр. 9 — Стр. 161 
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152. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРИ", бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, 
ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА 

ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Се распишуваат избори за делегати за Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во земјоделството, шумар-
ството, дрвната индустрија, индустријата на тутун 
и прехранбената индустрија. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во земјоделството, шумарството, дрвната 
индустрија, индустријата на тутун и прехранбена-
та индустрија ќе се одржат до 3 април 1982 го-
дина, во делегациите и делегатските единици ут-
врдени со посебна одлука на Собранието на Заед-
ницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 13-5/1 , 
1 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Велјан Велјановски, е. р. 

154. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СВМ", бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТУ-
РИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И КОМУНАЛНАТА 

ДЕЈНОСТ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во трговијата, угостител-
ството, туризмот, занаетчиството и комуналната 
дејност. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во трговијата, угостителството, туризмот, 
занаетчиството и комуналната дејност ќе се одржат 
до 3 април 1982 година, во делегациите и делегат-
ските единици утврдени со посебна одлука на Со-
бранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 16-6/1 
1 февруари 1982; година 

Скопје 
Претседател, 

Методија Јавашоски, е. р. 

153. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ВО СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во сообраќајот и врските. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во сообраќајот и врските ќе се одржат 
до 3 април 1982 година, во делегациите и деле-
гатските единици утврдени со посебна одлука на 
Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ". 

Бр. 14-2/1 
2 Февруари годиттп 

Скопје 
Претседател, 

Драган Димитров, е .р. 

155. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор 

на членови на делегациите и делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

1. Се распишуваат избори за делегати за Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во здравството и социјал-
ната заштита. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во здравството и социјалната заштита 
ќе се одржат до 3 април 1982 година, во делега-
циите и делегатските единици утврдени со посебна 
одлука на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 16-3/1 
1 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Перко Колевски, е. р. 
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156. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор 

на членови на делегациите и делегатите во соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРИ", бр. 41/8*1), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

31А РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА 

НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Општата заедница на насоченото об-
разование. 

2. Изборите за делегати за Собранието на Опш-
тата заедница на насоченото образование ќе се 
одржат до 3 април 1982 година, во делегациите и 
делегатските единици утврдени со посебна одлука 
на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 3 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ". 

, Бр. 17-20/1 
1 февруари 1982; година 

Скопје 
Претседател, 

Тодор Дончев, е. р. 

157. 

Врз основа на член 218 од Законот за избор на 
членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СВМ", бр. 41\/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Републичката заедница на насоченото 
образование. 

2. Изборите за делегати на Собранието на Ре-
публичката заедница на насоченото образование 
ќе се одржат до 14 април 1982 година во делега-
циите и делегатските единици утврдени со посеб-
на одлука на Собранието на Заедницата. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 14 февруари 1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ". 

Бр. 08-94/1 
4 февруари 1982 година 

Скопје 
* Претседател, 

м-р Панче Соколов, е. р. 

158. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор 

на членови на делегациите и делегатите во соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 4,1/81), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се распишуваат избори за делегати за Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за основно образование. 

2. Изборите за делегати за Собранието, на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование ќе се одржат до 14 април 1982 
година во делегациите и делегатските единици ут-
врдени со посебна одлука на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование. 

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 14 февруари .1982 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ". 

Бр. 18-50/1 
4 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Заковска, е. р. 

159. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници, Собранието на 
Републичката заедница на насоченото образование, 
во согласност со собранијата на самоуправните ин-
тересни заедници на насоченото образование по 
дејности, гранки и групации, собранијата на са-
моуправните интересни заедници на научните деј-
ности и Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование, на 
седницата одржана на 16 февруари 1982 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА НАСОЧЕНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ, НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И СОБРАНИ-
ЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИН-

ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

I 

За спроведување на изборите за делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
на насоченото образование, научните дејности и 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за основно образование се формира 
Изборна комисија во состав: 

а) Претседател — дипл. прав. Љупчо Бундалев-
ски, 

Зам. претседател — дипл. прав. Љубомир Ден-
ков; 

б) Секретар — Јордан Поповски, 
Зам. секретар — Митко Камчевски; 
в) Членови: 
1. Диме Јованов, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Заменик Александар Чипан; 
2. Грозда Данова, ! : 
Заменик Бошко Ѓуроски; 
3. Благоја Димовски, ј 
Заменик Никола Младеновиќ. | 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето и ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 08-86/1 ! 
16 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Панче Соколов, с. р. 

160. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на 'Са-
моуправните 'интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во рударството, рударските истраги, 
обоената и црната металургија и неметал ите, доне-
сувам ̂  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА 
РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНА-
ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИ-

ТЕ ИСТРАГИ, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА 
МЕТАЛУРГИЈА И НЕМЕТАЛИТЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Одборот за ' самоуправна работничка контрола 
на Самоуправната интересна заедница на насо-
ченото образование во рударството, рударските ис-
траги, обоената и црната металургија и неметалите. 

2. Изборите за членови на Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

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

Бр. 09-6/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Петар Горковски, е. р. 

161. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници- и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СТРМ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во електро-енергијата, електроинду-
стријата, металната и графичката индустрија, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕК-
ТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛНАТА И ГРАФИЧ-

КАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Ге распишуваат избори ча гпбор па чле-
нови но Одборот 'Ја самоуправна работичка кон-
трола па Самоуправната интересна заедница па 

насоченото образование во електро-енергијата, 
електроиндустријата, металната и графичката ин-
дустрија. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 10-9/1 
12 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. Иван Ристевски, е. р. 

162. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во хемиската индустрија-, текстилната 
индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, 
ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА 

НА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Одборот за самоуправна работничка контрола 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија и индустријата за чевли, ко-
ж а и гума. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРВД". 

Бр. 11-8/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Владан Златановиќ, е. р. 

163. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранијата 
на општествено-политичките заедници и на- само-
управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во градежништвото и градежната ин-
дустрија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА 
РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНА-
ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И 
ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Се распишуваат избори ча избор на членови 
1зо Одборот за самоуправна работничка контрола 
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3. Ова решение влегува во скла од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен веснин 
на ОРМ". 

Бр. 14-6/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Драган Димитров, е. р. 

166. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен весник 

,на СРЖ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во трговијата, угостителството, туризмот 
занаетчиството и комуналната дејност, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТ-

ВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И 
КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

на Самоуправната интересна заедница на насо-
ченото образование во градежништвото и градеж-
ната индустрија. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна ч работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

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

. Бр. 12-8/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Стево Матески, е. р. 

164. , 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во земјоделството, шумарството, дрв-
ната индустрија, индустријата на тутун и прехран-
бената индустрија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАР-
СТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИ-

ЈАТА НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1. Се распишуваат избори за избор на чле-
нови во Одборот * за самоуправна работничка кон-
трола на Самоуправната интересна заедница на на-
соченото образование во земјоделството, шумар-
ството, дрвната индустрија, индустријата на тутун 
и прехранбената индустрија. 

2. Изборите за членови во Одборот за, самоуп-
равна- работничка контрола ќе се одржат од 3. IV. 
1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 13-12/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Велјан Велјановски, е. р. 

165. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќајот и врските, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Одборот за самоуправна работничка контрола на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќајот и. врските. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Одборот за самоуправна работничка контрола 
на Самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството и комуналната дејност. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен веснин 
на СРЖ". 

Бр. 15-14/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Методија Јовашоски, е. р. 

167. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ",' бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на насоченото 
образование во здравството и социјалната заштита, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБ-
РАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛ-

НАТА ЗАШТИТА 
1. Се распишуваат избори за избор на члено-

ви во Одборот за самоуправна работничка контро-
ла на Самоуправната интересна заедница на насо-
ченото образование во здравството и социјалната 
заштита. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равната работничка контрола ќе се одржат до 3. 
IV. 1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 16-12/1 
17 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Перко Колески, е. р. 

Бр. 9 — Стр. 165 
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168. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собранија-
та на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81) и член 101 од Статутот на 
Општата заедница на насоченото образование, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА ОПШТАТА ЗАЕД-

НИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на члено-
ви во Одборот за самоуправна работничка кон-
трола на Општата заедница на насоченото обра-
зование. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 3. IV. 
1982 година. 

4. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 17-31/1 
12 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Тодор Дончев, е. р. 

169. 
Врз основа на член 28 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 41/81) и член 69 од Статутот на 
Републичката заедница на насоченото образование, 
Собранието на Заедницата, на седницата од 16 фев-
руари /1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗјБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

|1. Се распишуваат избори за избор на члено-
ви во Одборот за самоуправна работничка контро-
ла на Републичката заедница на насоченото об-
разование. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 14. IV. 
1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СИМЕ". 

Бр. 08-13(6/1 
15 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Панче Соколов, е. р. 

170. 

Врз основа на член 128 од Законот за избор на 
членови на делегациите и делегатите во собрани-
јата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 41/81) и член 46 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
основно образование, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-
БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Одборот за самоуправна работничка контрола 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за основно образование. 

2. Изборите за членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола ќе се одржат до 14. IV. 
1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
, донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 18-7(21/1 
15 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Закоска, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

171. 

Врз основа на член 25 од Статутот на Репуб-
личката СИЗ за вработување — Скопје, Собрание^-
то на Републичката СИЗ за вработување, на сед-
ницата одржана на 19 февруари >1982 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗ(БОР НА 
ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВ-
НА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
во Комисијата за самоуправна работничка кон-
трола на Републичката СИЗ за вработување — 
Скопје. 

2. Изборите за избор на членовите на Комиси-
јата за самоуправна работничка контрола ќе се 
одржат до 3. IV. 1982 година, во делегатските еди-
ници утврдени со посебна одлука на Собранието на 
Републичката ОИ!з за вработување — Скопје. 

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат 
од денот на донесувањето на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „|Службен весник 
на ОРМ". 

Бр. 012-200/1 
19 февруари 1(982 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, е. р. 
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СОДРЖИНА 
Страна 

70. Програма за спроведување на задолжи-
телна имунизација на населението про-
тив заразни болести во 1982 година — 153 

71. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 102/81 од 14 јануари 1982 го-
дина — — — — — — — — — 155 

72. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 219/81 од ;14 јануари 1982 го-
дина — — — — — — — — — 155 

73. Одлука на Уставниот суд на Жакедони-
ја, У. бр. 213/81 од 21 јануари 1982 го-
дина — — — — — — — — — 155 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
142. Решение за распишување на избори за 

избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата и за 
членови во Одборот за самоуправна ра-
ботничка контрола — — — — — — 156 

143. Решение за распишување избори за из-
бор на делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото 
осигурување и за членови на Одборот 
за самоуправна контрола на Заедницата' 156 

144. Одлука за определување бројот на де-
легатите и утврдување на делегатските 
единици за избор на делегати во Собра-
нието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Скопје — 157 

145. Одлука за определување бројот на чле-
новите и утврдување на делегатските 
единици за избор на членови во Одборот 
за самоуправна контрола на Републич-
ката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурува-
ње — Скопје — — — — — — — 159 

146. Одлука за именување претседател, сек-
ретар и членови (и нивни заменици) на 
Изборната комисија за спроведување на 
изборите за делегати во Собранието, на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје — 

147. Решение за распишување на изборите за 
делегати за Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за 
патишта — Скопје — — 

148. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото обра-
зование во рударството, рударските ис-
траги, обоената и црната металургија и 
неметалите — — — — — — — — 161 

149. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото обра-
зование во електро-енергијата, електро-
индустријата, металната и графичката 
индустрија — — — — — — — — 161 

160. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото обра-
зование во хемиската индустрија, тек-
стилната индустрија, индустријата за 
чевли, кожа и гума — — — — — 161 

151. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото обра-
зование во градежништвото и градежна-
та индустрија — — — — — — — 161 

— — — 1 6 0 

— 160 

152. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото об-
разование во земјоделството, шумарство-
то, дрвната индустрија, индустријата на 
тутун и прехранбената индустрија — — 162 

153. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото обра-
зование во сообраќајот и врските — — 162 

154. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото об-
разование во трговијата, угостителство-
то, туризмот, занаетчиството и комунал-
ната дејност — — — — — — — — 162 

155. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото обра-
зование во здравството и социјалната 
заштита — — — — — — — — — 162 

156. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Општата заед г 
ница на насоченото образование — — 163 

157. Решение за распишување избори за де-
легати за Собранието на Републичката 
заедница на насоченото образование — 163 

158. Решение за распишување избори за де-
легати за 'Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за ос-
новно образование — — — — — — 163 

159. Решение за формирање Изборна коми-
сија за спроведување на изборите за де-
легати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници на насоченото обра-
зование, научните дејности и Собрание-
то на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно образование 163 

160. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за Самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во рударството, рудар-
ските истраги, обоената и црната мета-
лургија и немет ал ите — — — — — 16 

161. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во електро-енергијата, 
електро-индустријата, металната и гра-
фичката индустрија — — — — — 164 

162. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во хемиската индус-
трија, текстилната индустрија, индус-
тријата на чевли, кожа и гума — — — 164 

163. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во градежништвото и 
градежната индустрија — — — — — 164 

164. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во земјоделството, шу-
марството, дрвната индустрија, индустри-
јата на тутун и прехранбената индус-
трија — — — — — — — — — 165 

165. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во сообраќајот и врс-
ките — — — — — — — — — 165 

10 март 1982 
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166. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во трговијата, угости-
телството, туризмот, занаетчиството и ко-
муналната дејност — — — — 4— — 

167. Решение за распишување избори из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на насоче-
ното образование во здравството хк со-
цијалната заштита — -г- — — — 

168. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-

равна работничка контрола на Општата 
заедница на насоченото образование — 166 

169. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола на Заедни-

, ј цата на насоченото образование — — 166 

165 170. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Одборот за самоуп-
равна работничка контрола. на Репуб-
личката самоуправна интересна заедни-
ца за основно образование — — — — 166 

171. Решение за распишување избори за из-
бор на членови во Комисијата за само-
управна работничка контрола на Репуб-
личката СИЗ за вработување — Скопје 166 

165 

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ НОВИ ИЗДАНИЈА 

УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ 

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и на Уставот на 
СРМ — во една збирка. 

Цена 150 динари 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

— со објаснувања и со предметен регистар — 
Збирката ја приготвил д-р Стефан Георгиевски, редо-
вен професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 200 динари. 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

— со објаснувања и со регистар на поимите — 
во една збирка 
Збирката ја приготвил д-р Горѓи Марјановиќ, вонре-
ден професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 180 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

— со коментар — 
Збирката ја приготвил д-р Ванчо Проевски. 

Цена 350 динари. 

Порачки прима Службата за претплата на Службен вес-
ник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на 
жиро сметка 40100-603-12498. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

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


