СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 30 септември 1977
Скопје
Број 35
Год. ХХХIII

445.
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на
СР Македонија, член 13, став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ" бр. 47/73),
и Одлуката за финансиската програма за изградба,
одржување и реконструкција на патната мрежа во
СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година
(„Службен весник на СРМ" бр. 30/77), Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 15. IX. 1977 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ КУМАНОВО - СКОПЈЕ ТИТОВ ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука се утврдува дека постои општ
интерес за изградба на автопатот Куманово — Скопје — Титов Велес и може да се врши експропријација на земјиште и згради и други недвижности
што се наоѓаат на земјиштето кое го опфаќа патот.
Член 2
За изградба на автопатот од член 1 од оваа
одлука ќе се експроприра земјиште на кое ќе се
гради автопатот, според галвен и ревидиран проект
за трасата, усвоен од ревизионата комисија на Советот за изградба, одржување и реконструкција на
патиштата со решение бр. 06-3-2822 од 5. IX. 1977
година и врз основа на кој е изработен елаборатот
за експропријација.
Усвоениот проект од претходниот став е составен дел на оваа одлука.
Член 3
Експропријацијата на земјиштето за изградба
на автопатот, ќе се врши во полза на општините
Куманово, Гази Баба и Титов Велес низ кои подрачја поминува автопатот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила веднаш по нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ".
Број 12-1872/1
Претседател
15 септември 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

146.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за
Самоуправната интересна заедница за економски
односи со странство („Службен весник на СРМ",
бр. 30/77), по предлог на Стопанската комора на
гради автопатот, според главен и ревидиран проект
Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО
СТРАНСТВО И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО
СЕ ИЗБИРА ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА
I
Постојните собори на гранки во Стопанската
комора на Македонија ќе претставуваат делегатски единици во кои ќе се изврши избор на делега-

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини
7 дин. Жиро сметка 40100-601-128

тите од стопанството за првото собрание на Самоуправната интересна заедница за економски односи
со странство и тоа како што следува:
1. Собор на метална и електроиндустрија избира 7 делегати;
2. Собор на енергетика, црна и обоена металургија избира 11 делегати;
3. Собор на рудници и индустрија за неметали
и рударски истраги избира 4 делегати;
4. Собор на хемиска индустрија избира 5 делегати;
5. Собор на текстилна индустрија избира 12 делегати;
6. Собор на индустрија за хартија, целулоза,
графичка индустрија, Новинско-издавачка дејност и
филмска индустрија избира 5 делегати;
7. Собор за кожарска преработка и гумарска индустрија избира 5 делегати;
8. Собор на прехранбена индустрија избира 2
делегати;
9. Собор на тутунска индустрија избира 5 делегати;
10. Собор на земјоделско индустриски комбинати
и стопанства избира 4 делегати;
11. Собор за трговија избира 3 делегати;
12. Собор за угостителство и туризам избира 2
делегати;
13. Собор на занаетчиство избира 2 делегати;
14. Собор на градежништво и проектирање избира 4 делегати;
15. Собор на градежна индустрија избира 3 делегати;
16. Собор на стопански односи со странство избира 8 делегати;
17. Собор на дрвна индустрија и шумарство избира 3 делегати;
18. Собор за сообраќај и врски избира 5 делегати ;
19. Собор на банки и осигурување избира 2 делегати;
20. Задружен сојуз на Македонија избира 1 делегат.
Изборот ќе го вршат делегатите на оние членки на соборите кои се предвидени да членуваат во
Самоуправната интересна заедница за економски
односи со странство, согласно Одлуката на Стопанската комора на Македонија за определување' на
организациите што ќе членуваат во Самоуправната
интересна заедница за економски односи со странство.
II
Вкупниот број на делегати во првото собрание
на Самоуправната интересна заедница за економски
односи со странство изнесува 99 делегати, од кои
93 од стопанството, 2 од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
и по 1 делегат од следните самоуправни интересни
заедници:
— Републичка заедница на културата,
— Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување,
— Републичка заедница за социјална заштита, и
— Републичка заедница на физичката култура.

Стр. 746 -

Бр. 35

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

III
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија".
Бр. 12-1948/1
Претседател
15 септември 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

447.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за
Самоуправната интересна заедница за економски
односи со странство („Службен весник на СРМ",
бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПРВИТЕ
ИЗБОРИ И ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО
НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО
СТРАНСТВО
1. Првите избори за делегати во Собранието на
Самоуправната интересна заедница за економски
односи со странство ќе се одржат во Стопанската
комора на Македонија во утврдените делегатски
единици, во времето од 15 до 23 септември 1977
година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија".
Бр. 12-1948/2
претседател
15 септември 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

448.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за
Самоуправната интересна заедница за економски
односи со странство („Службен весник на СРМ",
бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ПРВОТО СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО
СТРАНСТВО
I
За членови на Изборната комисија за одржување избори за избор на делегати за првото собрание на Самоуправната
интересна заедница за
економски односи со странство, се именуваат:
а) за претседател:
Живко Трајковски, секретар на Стопанската
комора на Македонија;
за заменик:
Ѓорѓи Ѓошев, помошник на републичкиот секретар за економски односи со странство;
б) за членови:
1. Орде Ивановски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија;
за заменик:
Трајче Кошевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија;
2. Перо Јовчевски, судија на Судот на здружениот труд на Македонија;
за заменик:
Димитар Тодоровски, судија на Основниот суд
на здружениот труд во Скопје.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија".
Бр. 12-1948/3
Претседател
15 септември 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

30 септември 1977

449.
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за
Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр.
40/71), а во врска со користењето на Меѓународниот
заем (осми проект на автопатишта, бр. 1377 ЈУ од
13. IV. 1977 година), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на
седницата одржана на 31. VIII. 1977 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕНОС НА ЗАЕМ
Се овластува републичкиот секретар за сообраќај и врски во име на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
да го потпише Договорот за пренос на заемот склучен меѓу Заедницата на претпријатијата за патишта
„Србија пут" — Београд, Републичката заедница за
патишта — Сараево, Социјалистичка Република Македонија и Самоуправната интересна заедница за
магистрални и регионални патишта — Приштина,
како заемодавци и Републичката интересна заедница за патишта — Титоград, Самоуправната интересна заедница за патишта на Хрватска — Загреб,
Републичката заедница за патишта — Љубљана и
Покраинската заедница за патишта — Нови Сад, како заемопримачи.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1825/1
Претседател
31 август 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

450.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71),
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет Кице Најдовски, досегашен функционер, на кого му продолжува работата во Собранието на СР Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1622/1
Претседател
7 јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

451.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71),
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет Киро Базерко, досегашен функционер, на кого му продолжува работата во Собранието
на СР Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1623/1
7 јули 1977 година
Скопје

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

30 септември 1977

452.
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за
републичката управа („Службен весник на СРМ",
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА
1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат за култура се именува Перо Кецкаровски, досегашен помошник на републичкиот секретар за
култура.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1646/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

153.
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за
републичката управа („Службен весник на СРМ",
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРНИОН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА
1. За главен републички пазаришен инспектор
во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија се именува Димитар Бунтнејски, виши советник во Стопанската комора на Македонија.
На оваа должност ќе стапи на 1 октомври 1977
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1647/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

Бр. 35 -

Стр. 747

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
ШУМАРСТВО
1. За помошник на републичкиот секретар за
земјоделство и шумарство се именува Киро Докузовски, советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1649/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

456.
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за
републичката управа („Службен весник на СРМ",
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И
КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА
1. За помошник на републичкиот секретар за
урбанизам, станбени и комунални прашања се именува Љубомир Тасевски, главен републички урбанистички инспектор во овој секретаријат.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1650/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

457.

454.

Врз основа на член 29 став 3 и член 38 став 2
ед Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр.
7
! /65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И
ТРГОВИЈА
1. За главен републички инспектор за парни
котли во Републичкиот секретаријат за индустрија
и трговија се именува Стрезо Буцевски, директор
на Фабриката „Купром" — Скопје.
На оваа должност ќе стапи на 1 октомври 1977
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1648/1
Претседател
14 јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

455.
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр.
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија донесува

1. За помошник на претседателот на Комитетот
за физичка култура се именува Томислав Димовски,
советник на претседателот на овој комитет.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1651/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

458.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот
совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. За потсекретар во Извршниот совет се именува Методија Рикаловски, помошник на секретарот на Извршниот совет.

Стр. 748 -

Бр. 35

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1652/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

459.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71),
Р1звршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. За виши советник во Извршниот совет се
именува Костадин Туџаров, заменик на директорот
на Републичкиот завод за општествено планирање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1653/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

460.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот
совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. За самостоен советник во Извршниот совет
се именува Вукашин ѓорѓиоски, помошник на секретарот на Извршниот совет.
2. Ова решение влегува во сила со денот па донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1654/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

461.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот
совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

30 септември 1977

462.
Врз основа па член 33 од Законот за Извршниот
совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Се разрешува од должност помошник на секретарот на Извршниот совет Чеде Блажевски, поради заминување на нова должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на Донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1656/1
Претседател
14 јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

463.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71).
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК
НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Се разрешува од должност помошник на секретарот на Извршниот совет Бенедин 3. ѓорѓиески,
поради истекување на периодот од 4 години од именувањето.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1657/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

464.
Врз основа на член 29 став 3 и член 38 став 2
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА
КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА
1. Се разрешува од должноста помошник на
претседателот на Републичката комисија за верски
прашања Иван Митевски, поради заминување на
нова должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Претседател
Бр. 12-1658/1
на Извршниот совет,
14 јули 1977 година
Благој Попов, с. р.
Скопје

465.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува

1. За самостоен советник во Извршниот совет
се именува Благоја Николовски, советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

Број 12-1685/1
14 јули 1977 година
Скопје

1. Јорго Хаџи Стерјо, помошник на републичкиот секретар за правосудство, повторно се именува на истата функција.

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

30 септември 197Т

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Претседател
Бр. 12-1659/1
на Извршниот совет,
14 јули 1977 година
Благој Попов, с. р.
Скопје

Бр. 35 -

Стр. 749

469.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

466.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Владислав Мишев, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1660/1
Претседател
14 јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

1. Никола Поповски, помошник на републичкиот
секретар за образование и наука, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1663/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

470.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

467.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Саид Саид, помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација, повторно се
именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1661/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

468.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА
1. Никола Василевски, помошник на републичкиот секретар за образование и наука, повторно се
именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1662/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

1. Петар Бошковски, помошник на републичкиот секретар за информации, повторно се именува
на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1664/1
Претседател
14 јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

471.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1. Љупчо Ајдински, помошник на републичкиот
секретар за здравство и социјална политика, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1665/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

472.
Врз основа на член 16 став 1 и член 30 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ
1. М-р Бранко Живковиќ, советник на републичкиот секретар за финансии, повторно се именува на истата функција.

Стр. 750 -

Бр. 35

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1666/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

473.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА
1. Мито Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1667/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

474..
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за
републичката управа („Службен весник на СРМ",
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И
ТРГОВИЈА
1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат
за индустрија и трговија се именува Иван Димитровски, помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1668/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

475.
Врз основа на член 16 став 1 и член 30 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И
ТРГОВИЈА

30 септември 1977

476.
Врз основа на член 16 став 1 и член 30 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И
ТРГОВИЈА
1. Илија Анастасов, советник на републичкиот
секретар за индустрија и трговија, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1670/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

477.
Врз основа на член 16 став 1 и член 46 став 1
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА
1. Драгутин Величковски,
главен републички
електроенергетски инспектор во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, повторно се
именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1671/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

478.
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за
републичката управа („Службен весник на СРМ",
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА
И ТРГОВИЈА

1. Миодраг Божиќ, советник на републичкиот
секретар за индустрија и трговија, повторно се
именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".

1. Лазар Калајџиски, главен републички пазаришен инспектор во Републичкиот секретаријат за
индустрија и трговија, се разрешува од должност
сметано од 1 октомври 1977 година, поради истекување на периодот од 4 години од именувањето.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".

Бр. 12-1669/1
14 јули 1977 година
Скопје

Бр. 12-1672/1,
14 јули 1977 година
Скопје

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

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

30 септември 1977

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

479.
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа (,,Службен весник на СРМ", бр.
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА
1. Младен Стевков, главен републички инспектор за парни котли во Републичкиот секретаријат
за индустрија и трговија, се разрешува од должност
сметано од 1 октомври 1977 година, поради истекување на периодот од 4 години од именувањето.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1673/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

480.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
1. Јован Цветковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство,
повторно се именува на иста функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1674/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

481.
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за
републичката управа („Службен весник на СРМ",
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
ШУМАРСТВО
1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат
за земјоделство и шумарство се именува Стефан Лазаревски, помошник на републичкиот секретар за
земјоделство и шумарство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1675/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

Бр. 35 -

Стр. 751

482.
Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО
1. Михајло Банде, помошник на претседателот
на Републичката комисија за културни врски со
странство, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1679/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

483.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот
совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. За самостоен советник во Извршниот совет
се именува Ѓоре Тасев, помошник секретар во Извршниот совет.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1681/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

484.
Врз основа на член 16 став 1 и член 46 став 1
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
па Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА
УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
1. Ангел Џеков, началник на Управата за ветеринарна служба во Републичкиот секретаријат за
земјоделство и шумарство, повторно се именува на
истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1676/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

Стр. 752 -

30 септември 1977

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 35

РЕШЕНИЕ

485.
Врз основа на член 16 став 1 и член 46 став 1
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
1. Љупчо Чакар, главен републички инспектор
за земјоделство во Републичкиот секретаријат за
земјоделство и шумарство, повторно се именува на
истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1677/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

486.
Врз основа на член 16 став 1 и член 30 став
3 од Законот за републичката управа („Службен
весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ
1. Крсто Настовиќ, советник на директорот на
Републичкиот завод за општествено планирање,
повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1678/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

487.
Врз основа на член 16 став 1 и член 43 став 3
од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКА
1. Бранко Стојчев, помошник на директорот на
Републичкиот завод за статистика, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1680/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

488.
Врз основа на член 33 и 34 став 2 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ",
бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР
Македонија донесува

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Круме Трајковски, помошник секретар во
Извршниот совет, повторно се именува на истата
функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1682/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

489.
Врз основа на член 33 и 34 став 2 од Законот
за Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр.
40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Томе Петровски, претседател на Советот за
иселенички прашања на Извршниот совет, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1683/1
14 јули 1977 година
Скопје

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

490.
Врз основа на член 33 и 34 став 2 од Законот
за Извршниот совет („Службен весник на СРМ",
бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР
Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Васко Христовски, потсекретар во Секретаријатот за односи со странство на Извршниот совет,
повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1684/1
Претседател
14 Јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

491.
Врз основа на член 33 и 34 став 2 од Законот
за Извршниот совет („Службен весник на СРМ",
бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР
Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
НАЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И
ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Ахмет Сејфулаху, помошник на началникот
на Бирото за претставки и поплаки на Извршниот
совет, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Претседател
Број 12-1685/1
14 јули 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

30 септември 1977

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 35 -

Стр. 753

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ
307.
Врз основа на членовите 139, 142 и 299 точка 6
од Уставот на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, собранијата
на општините, Стопанската комора на Македонија,
Стопанската банка — Скопје, Југобанка — седиште
Скопје, Претпријатието за поштенско-телеграфски
и телефонски сообраќај,
„Електростопанство" —
претпријатие за производство и пренесување на
електрична енергија, „Електромакедонија" — претпријатие за производство и дистрибуција на електричната енергија во Социјалистичка Република
Македонија, Републичката самоуправна интересна
заедница за социјална заштита, Републичката интересна заедница на здравството и здравственото
осигурување, Републичката заедница на културата,
Советот за изградба, одржување и реконструкција
на патиштата, Општата заедница на образованието,
Републичката самоуправна интересна заедница за
општествена заштита на децата, Републичката заедница на вработувањето, Заедницата на научните
дејности на Македонија, Републичката заедница на
физичката култура, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно
развиените краишта, Републичката конференција
на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Задружниот сојуз на Македонија и Советот за истражувачки работи во рударството, склуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА ВО
ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА
Член 1
Учесниците на овој договор се обврзуваат, во
согласност со Општествениот план за развој на СР
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и
врз основа на своите среднорочни планови и годишни програми, да работат така што ќе се реализира политиката за позабрзан развој на подрачјата
во граничниот појас и ридско-планинските реони
во Социјалистичка Република Македонија, согласно со овој договор.
Член 2
Учесниците се согласуваат дека за граничен појас и ридско-планински реони во Социјалистичка
Република Македонија се сметаат:
— за граничен појас — територијата што се
наоѓа до 10 км од граничната линија на Социјалистичка Република Македонија,
— за ридско-планински реони — територијата
што се наоѓа над 900 метри надморска височина.
Населбите и населбите-рурални центри во овие
подрачја и реони на кои може да се применуваат
мерките за нивниот позабрзан развој, утврдени со
овој договор, се дадени во прегледот што е негов
составен дел. Собранијата на општините со свои
одлуки ќе определат на кои населби и населби-рурални центри од нивното подрачје ќе се применуваат даночните и другите олеснувања.
Член 3
За реализација на позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас учесниците на овој договор
со општествено договарање и самоуправно спогодување своите мерки и своите активности ќе ги насочат во следниве основни правци:
— позабрзан стопански развој врз основа на
рационално искористување на сопствените стопански извори и други развојни фактори, како и со
учество на стопанството од другите подрачја;

— позабрзан развој на инфраструктурата, поврзување на овие подрачја со поблиските и подалечните стопански центри и поквалитетна внатрешна прометна поврзаност за подобрување на положбата во обезбедување со енергетски извори, вода за
пиење и техничка вода, со изградба на мали акумулации и за подобрување на другите инфраструктурни услови;
— подобрување на условите за образование и
воспитување, култура, техничка култура и физичка
култура, подобрување на квалификационата структура на кадрите, со што ќе се зголеми работната
способност и ќе се забрза вклучувањето на населението од овие подрачја во животот и работата;
— изнаоѓање мерки и решенија кои ќе обезбедат подобрување на условите за здравствено и социјално осигурување и заштита на населението и
приближување кон условите што ги уживаат работните луѓе во работен однос;
— развој на туризмот со изградба на одморалишта, домови и друго на работните и други организации и стимулирање на развојот на угостителско-туристичката дејност во домаќинствата од овие
подрачја.
Член 4
Учесниците на овој договор се обврзуваат со
своето ангажирање да остваруваат услови за обезбедување на целите и задачите за позабрзан развој и затоа:
— ќе поттикнуваат стопански вложувања за
ширење и модернизирање на постојните и изградба
на нови индустриски објекти, за развој на терцијарни стопански дејности, особено на туризмот и
малото стопанство, за модернизација на селските
домаќинства и унапредување на земјоделското производство;
— ќе ја јакнат деловната соработка меѓу организациите на здружениот труд од овие подрачја со
оние од другите подрачја од земјата;
— со здружување на средства за развој на инфраструктурата и општествените дејности, врз основа на општествено договарање и самоуправно спогодување, со почитување на начелото к^а солидарност, ќе создаваат услови за развој на овие подрачја;
— со меѓусебно усогласување врз основа на комплексни развојни програми ќе подготват целосен
пристап и материјални предуслови за развивање и
забрзување на сите подрачја на материјалното производство.
Член 5
Собранието на СРМ ќе учествува во позабрзаниот развој на подрачјата од член 2 од овој договор со поттикнување на општественото договарање со самоуправните носители на развојот и ќе
врши:
— донесување на програми на мерки за развој
на овие подрачја за периодот од 1976 до 1980 година;
— согледувања и проучувања на постојните
можности за стопански развој, како и организирано насочување и стимулирање на нивниот натамошен развој;
— олеснување во даночната и кредитната политика ;
— ќе им дава посебен приоритет на патиштата
што ги поврзуваат овие подрачја во рамките на
Програмата за изградба на патишта од IV ред;
— ќе презема и други мерки и активности што
обезбедуваат забрзан развој на овие подрачја.
Член 6
Собранијата на општините ќе учествуваат во
позабрзаниот развој на подрачјата од член 2 од
овој договор во следниве насоки:
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— создавање услови за развој со здружување
на средствата, како и во областа на програмирањето
и меѓусебното информирање;
— утврдување даночни олеснувања и други
мерки за позабрзан развој;
— активирање на месните заедници како носители на иницијативата за развој на своите подрачја;
— создавање услови за стипендирање, оспособување и вработување на: лекари, ветеринари, инженери, агрономи, просветни работници, технички
и други потребни кадри;
— позабрзано приспособување на урбанистичките, планови и утврдување на олеснувања за изградба на стопански објекти, станови, туристички и
рекреациони објекти, викенд-куќички и друго;
— поттикнување за самоуправно здружување на
трудот и средствата на земјоделците во земјоделски задруги или во други форми на здружување;
— поттикнување на активностите на организациите на здружениот труд за поврзување со организациите на здружениот труд во граничниот појас
и ридско-планинските реони;
— обезбедувањето развој на одделни орографски целини и други проблеми од заеднички интерес
собранијата од тие подрачја ќе ги решаваат со самоуправно договарање и спогодување.
Собранијата на општините ќе им даваат приоритет во позабрзаниот стопански и социјален развој на населбите и населбите-рурални центри од
овој договор. За оваа цел тие ќе изработат акциони
програми и ќе иницираат договарање и самоуправно спогодување со самоуправните интересни и со
месните заедници, со организациите на здружениот
труд и другите корисници на општествени средства од подрачјето на општината.
Член 7
Стопанската комора на Македонија ќе се ангажира, пред се, за извршување на овие задачи:
— поврзување на организациите на здружениот
труд од областа на стопанството од овие подрачја со
организациите на здружениот труд од развиените
подрачја во собирање на соодветни информации и
програми за нивниот развој. Тоа подразбира презентирање на податоците за развојните можности
и предности, како што се: расположливата работна
сила, природните услови, средствата и другите можности и потреби на подрачјата во граничниот појас
и ридско-планинските реони;
— договарање со организациите на здружениот
труд од другите подрачја, а во согласност со нивните програми за развој, за изнаоѓање можности за
дисперзија на преработувачки капацитети во овие
подрачја;
— договарање со општинските собранија заради
меѓусебно информирање на експанзијата на организациите на здружениот труд во овие подрачја,
односно отворање нови погони, или поврзување на
ОЗТ од овие подрачја со организациите на здружениот труд од другите подрачја и обратно;
— проучување на проблемите и можностите за
развој на овие подрачја и во тие рамки барање
решенија за развој на целата Република и презентирање на тие заклучоци и решенија на здружениот труд, вклучувајќи ги тука и банките.
Член 8
Деловните банки — учесници на овој договор
ќе работат во согласност со своите програми во рамките на самоуправниот систем и придржувајќи се
за основите на банкарското работење, особено во
следниве насоки:
— првенствено ќе ги разгледуваат барањата за
давање кредити на инвеститори кои вложуваат во
овие подрачја;

30 септември 1977

— по правило, ќе одобруваат поповолни кредитни услови за инвестирање во овие подрачја, што
подразбира давање олеснувања во висината на каматата, времето на исплатата на ануитетите, во висината на сопственото учество, како и други олеснувања ;
— ќе даваат динарски и девизни гаранции поповолни за инвеститорите кои вложуваат средства
во овие подрачја;
— ќе даваат деловно-технички услови и податоци на одделни интересенти при поднесувањето на
инвестициони програми и ќе даваат информации
за можностите за производствена соработка и заеднички вложувања меѓу организациите на здружениот труд од овие и другите подрачја.
Член 9
Претпријатието за поштенско-телеграфски и телефонски сообраќај ќе поттикнува договарање и
самоуправно спогодување со организациите на здружениот труд ЕО СР Македонија од областа на ПТТ
врските со општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд и месните заедници и на тој начин ќе обезбедува солидарно здружување на средствата за проширување на ПТТ мрежата, со што поквалитетно ќе се поврзат населбите
од овие подрачја со другите подрачја во Републиката. За таа цел ќе изработи посебна акциона програма.
Член 10
„Електростопанство", претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија и
„Електромакедонија", претпријатие за производство
и дистрибуција на електрична енергија во СРМ —
Скопје со организациите на здружениот труд од
областа на производството, преносот и дистрибуцијата на електричната енергија, со соодветните организации во Републиката, општествено-политичките
заедници, организациите на здружениот труд и месните заедници, врз основа на самоуправно договарање и самоуправно спогодување ќе ги здружуваат
средствата за позабрзано електрифицирање и подобрување на квалитетот на електричната енергија
во овие подрачја, со што ќе се создадат услови за
поинтензивни вложувања во нивниот развој.
За таа цел ќе изработат посебни акциони програми.
Член И
Републичката самоуправна интересна заедница
за социјална заштита, врз основа на самоуправни
спогодби со општинските самоуправни интересни
заедници за социјална заштита на подрачјата на
граничниот појас и ридско-планинските реони,
^предвидени во член 2 од овој договор, кои сами не
ќе можат да соберат доволно средства, ќе обезбедува дополнителни средства за остварување на основните и другите права од социјалната заштита во
согласност со Законот за социјална заштита.
Член 12
Републичката интересна заедница за здравство
и здравствено осигурување особено ќе води грижа
за подобрување на условите за здравственото осигурување на населението во подрачјата од член 2
од овој договор и во врска со тоа ќе презема соодветни превентивни и куративни мерки. Врз основа
на договарање и самоуправно спогодување солидарно ќе ги здружува средствата со соодветните заедници за проширување на мрежата на здравствените организации и подобрување на состојбите со
здравствениот кадар во тие подрачја.
Член 13
Републичката заедница на културата ќе поттикнува и ќе работи на позабрзаниот културен развој на населението во подрачјата од член 2 од овој
договор. Со здружени средства од соодветните оп-
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штински заедници ќе софинансира разни приредби
(гостувања на театри, организирање концерти, ликовни изложби и друго), развој на библиотеки и
библиотечната дејност, заштитата на културно-историските споменици и друго, како и изградба и адаптација на културни домови и други соодветни објекти во тие подрачја.
Член 14
Општата заедница на образованието особено ќе
се грижи за изедначување на условите и можностите за образование на младите во подрачјата од
член 2 на овој договор. За спроведување на таа
политика, врз основа на општествено договарање и
самоуправно спогодување со соодветните општински заедници, ќе се грижи за солидарно здружување на средствата, со што ќе се овозможи:
— позабрзано изедначување на нивото
на
образованието;
— учество во инвестирањето за изградба и
Одржување на училиштата;
— подобрување на структурата на наставничките кадри во училиштата;
— позабрзано опремување и модернизирање на
нагледните и училишните средства;
— позабрзано вклучување на децата во целодневниот престој во училиштата, и
— поголемо учество на младите од тие подрачја во здобивањето со повисок степен на образование
(помагање при надоместок на трошоците за превоз,
изградба на интернати, стипендирање, професионална ориентација и друго).
Член 15
Републичката интересна заедница -за општествена заштита на децата ќе ги поттикнува активностите на интересните заедници за општествена
заштита на децата, организациите на здружениот
труд, органите на општествено-политичките заедници и другите учесници во барањето и подготвувањето соодветни мерки и решенија за позабрзан
развој на детската заштита во подрачјата од член 2
на овој договор. Врз основа на самоуправно спогодување ќе ги здружува средствата со кои ќе се учествува во изградбата на објекти за заштита на децата, во позабрзаниот развој на згрижувањето на
децата, во подобрувањето на кадровската структура во установите за воспитување и заштита на децата и друго.
Член 16
Републичката заедница за вработување, со самоуправно спогодување со интересните заедници за
вработување и другите учесници, ќе учествува во
дефинирањето и спроведувањето на политиката на
вработување во подрачјата од член 2 на овој договор. Во врска со тоа ќе презема мерки за позабрзано вработување и натамошно намалување на бројот на невработените во овие подрачја и за вработување на повратниците привремено вработени во
странство.
Член 17
Заедницата за научни дејности на Социјалистичка Република Македонија првенствено ќе софинансира студии и истражувања кои ги обработуваат проблемите на развојот на подрачјата од
член 2 на овој договор.
Член 18
Републичката заедница за физичка култура ќе
ја поттикнува изградбата на објекти за физичка
култура и позабрзан и поорганизиран развој на
физичката култура во подрачјата од член 2 на
овој договор. За таа цел солидарно ќе ги здружува
средствата со општинските интересни заедници за
физичка култура и според посебна програма ќе ги
вложува во развојот на физичката култура во
наведените подрачја.
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Член 19
Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата, во рамките на Програмата за
изградба на патиштата од IV ред, ќе им дава посебен приоритет на патиштата што ќе ги поврзуваат подрачјата од член 2 на овој договор.
За обезбедување на потребните средства за оваа
намена, Советот, покрај користењето на досегашните
извори, ќе се ангажира за покренување широка
општонародна акција во Републиката за распишување заем за изградба на патиштата и на други
инфраструктурни објекти во тие подрачја.
Член 20
Фондот за кредитирање на развојот на стопански недоволно развиените краишта посебно ќе го
поттикнува и потпомага развојот во граничниот појас и ридско-планинските реони во општините кои
имаат третман на недоволно развиени краишта.
Од средствата на Републичкиот фонд ќе се
обезбеди зголемено учество за 10 (десет) процентни
поени од пресметковната вредност за вложувања
што ќе се остваруваат во граничните населби во недоволно развиените општини.
За вложувањата со кои се потпомага создавањето на инфраструктурните услови во граничниот
појас на недоволно развиените општини, учеството
на средствата на Републичкиот фонд ќе изнесува до
45 отсто од пресметковната вредност.
Член 21
Задружниот сојуз на Македонија ќе се ангажира во:
— самоуправното организирање на земјоделците во земјоделски задруги и во основни организации на кооперанти;
— оспособување на соодветните организации на
здружениот труд и земјоделските задруги за оства- ,
рување на мерките за развој на овие подрачја заради зголемување на доходот к а ј индивидуалните
земјоделски производители, а со цел да се обезбедат
услови за живеење на село.
Член 22
Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, врз Основа
на општествениот договор за младинските работни
акции за периодот од 1976 до 1980 година, ќе му
даде приоритет на организирањето работни акции
за изградба на инфраструктурни објекти - школи,
домови и други објекти кои ќе придонесат за позабрзан развој на овие подрачја.
Член 23
Учесниците на овој договор се обврзуваат во
своите среднорочни и годишни планови и програми
да ги вградуваат задачите и обврските од овој договор и врз основа на тоа да изработат акциони
програми за реализација на овие задачи, повремено
да го анализираат тековното извршување на задачите определени со овој договор и нивната програма и да подготвуваат и спроведуваат дополнителни мерки и активности за нивно извршување.
Член 24
За спроведување на овој договор учесниците
образуваа Координационен одбор (во натамошниот
текст: Одбор).
Одборот има претседател и 20 членови.
Во Одборот свои членови делегираат: Собранието на СР Македонија, кој истовремено е и претседател на Одборот; Извршниот совет на Собранието
на СРМ; Стопанската комора на Македонија; Стопанската банка на СР Македонија; Југобанка —
седиште Скопје; Фондот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените
краишта; Републичката конференција на Сојузот
на социјалистичката младина на Македонија; Ре-
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публичката интересна заедница на здравството и
здравственото осигурување; Општата заедница на
образованието; Републичката заедница на вработувањето; Претпријатието за поштенско-телеграфски
и телефонски сообраќај; „Електростопанство" —
претпријатие за производство и пренесување на
електрична енергија; „Електромакедонија" — претпријатие за производство и дистрибуција на електрична енергија во СРМ и осум претставници на
општините што ќе ги определи Заедницата на општините и градовите на Македонија.
Одборот има задача:
— да ги координира, усогласува и насочува мерките и активностите на учесниците на овој договор;
— за извршувањето на работите од претходниот
став, Одборот особено ќе ги следи состојбите на
подрачјата од овој договор, ќе ги анализира резултатите од преземените мерки и активности и ќе
предлага додатни мерки и активности кои треба да
се преземаат за извршување на овој договор.
Одборот донесува свој деловник за работа.
Стручните и другите работи на Одборот ќе ги
врши републичкиот орган на управата што ќе го
определи Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Член 26
Доколку одделни учесници на овој договор, според мислењето на другите учесници не се придржуваат кон него, Одборот веднаш ќе расправа по тоа.
Кога Одборот ќе утврди дека некој учесник го
прекршил договорот, го известува односниот учесник и од неговиот орган ќе побара да преземе мерки за почитување на преземените обврски со овој
договор. Доколку учесникот од претходниот став
не ги преземе соодветните мерки, Одборот ќе ги
извести другите учесници и од нив ќе побара согласност за поведување постапка за општествената одговорност на учесникот или за преземање
други мерки.
Член 27
Овој договор може да се измени и дополни само
на начин и по постапка како што е склучен.

Член 25
Одборот е овластен да дава толкувања на одредбите од овој договор.

Член 30
Овој договор ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".

Член 28
Кон овој договор можат да пристапат и други
организации и заедници кои ги прифаќаат правата
и обврските што произлегуваат од него.
Член 29
Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

ПРЕГЛЕД
на населбите и населбите-рурални центри на кои
може да се применуваат мерките утврдени со Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони во Социјалистичка Република Македонија за
периодот од 1976 до 1980 година
Во смисла на член 2 став 2 од Општествениот
ничниот појас и ридско-планинските реони во
од 1976 до 1980 година населбите и населбите-рурални
за нивниот позабрзан развој утврден со овој договор
Општина Берово
а) Граничен појас
Двориште
Панчарево
Црник
Негрево
Ратево
Чифлик
б) Ридско-планински реон
Робово
Умлена
в) Населби-рурални центри
Панчарево
Двориште
Русиново
Општина Битола
а) Граничен појас
Сович
Живојно
Гермијан
Бач
Кременица
Лажец
Меџитлија
Драгош
Кишава
Граешница
Петалино
Полог
Острец
Злокуќани

договор за позабрзан развој на подрачјата во граСоцијалистичка Република Македонија за периодот
центри на кои може да се применуваат мерките
се следниве:

Букри
Г. Егри
Велушина
Породин
Скочивир
Сливница
Добровени
Брод
Велесело
Гнеотино
Д. Егри
Оптичари
Жабени
Барешани
Канино
б) Ридско-планински
Брусник
Гопеш
Древени
Магарево
Маловиште
Змирнево Старо
Ротино
Облаково
Трново
Цапари
Српци (Горно)
Градешница
Грумази
Груништа
Ивени
Нижеполе

реон

Орехово
Гавато
в) Населби-рурални центри
Бач
Велушина
Старавина
Цапари
Лопатица
Маково
Општина Македонски Брод
а) Граничен појас
б) Ридско-планински реон
Бенче
Битово
Брезница (Боровска)
Брест
Волче
Горно Ботуше
Дворци
Долно Ботуше
Долно Крушје
Заград
Звечан
Ковче Г.
Косово
Крапа
Растеш
Рамне
Сушица
Тажево
Томино Село
Требовље
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в) Населби-рурални центри
Самоков
Растеш
Модриште
Манастирец
Општина Валандово
а) Граничен појас
Бајрамбос
Башинбос
Кочули
Прстен
Собри
Булунтули
Чалакли
в) Населби-рурални
Собри
Општина Виница
а) Граничен појас
б) Ридско-планински
Трсино
Блатец

центри

реон

в) Населби-рурални центри
Блатец
Калиманци
Општина Гевгелија
а) Граничен појас
Николиќ
Сретеново
Селемли
Конско
Хума
Моин
Куртамзали
Фурка
Ѓопчели
Севендекли
Дурутли
Џумабос
Серменин
Ст. Дојран
Нови Дојран
Стојаково
Богородица
Мрзенци
Горничет (Ново
Ѓавато
Богданци
Црничани
Прдејци
Негорци
Кованци
Органџали
Чаушли

Конско)

б) Населби-рурални центри
Николиќ
Серменин
Општина Гостивар
а) Граничен појас
Аџиевци
Битуше
Велебрдо
Жировница
Присојница
Ростуша
Скудриње
Тануше
Требиште
Бибај
Бродец
Врбјани
Галичник
Грекај

Жужње
Јанче
Нистрово
Ничпур
Видуше
Нивиште
Рибница
б) Ридско-планински реон
Беличица
Богдево
Волковија
Кракорница
Росоки
Селце
Сенце
Тресонче
Врбен
Горно Јеловце
Долно Јеловце
Ѓурѓевиште
Железна Река
ДУФ
Калиште
Кичиница
Корито
Ќафа
Куново
Лазарополе
Леуново
Ломница
Маврови Анови
Маврово
Ново Село (Гостивар)
Орќуше
Падалиште
Никифорово
Печково
Пожаране
Сретково
Страјане
Трново
в) Населби-рурални центри
Жировница
Ростуша
Скудриње
Нистрово
Рибница
Лазарополе
Ломница
Симница
Србиново
Општина Дебар
а) Граничен појас
Баланци
Баниште
Бомово
Брештани
Голем Папрадник
Горно Косоврасти
Долгаш
Житинени
Коњари
Коџаџик
Кривци
Мал Папрадник
Отишани
Праленик
Селокуќи
Спас
Сушица
Татар Елевци
Хаме
Џепиште
Долно Косоврасти
Долно Мелничани
Бајрамовци

Бр. 35 -

Стр. 757

Броштица
Горенци
Горно Мелничани
Елевци
Могорче
Новак
Рајчица
б) Ридско-планински
Гари

реон

в) Населби-рурални центри
Џепиште
Баланци
Селокуќи
Општина Делчево
а) Граничен појас
Ветрен
Вирче
Вратиславци
Град
Киселица
Косевица
Костин Дол
Моштица
Полето
Саса
Селник
Стамер
Стар Истевник
Драмче
Косово Дабје
Луковица
Тодоровци
Габрово
Звегор
Каменица
Очипале
Тработивиште
Чифлик
б) Ридско-планински реон
Дулица
в) Населби-рурални центри
Драмче
Каменица
Тработивиште
Разловци
Општина Демир Хисар
а) Ридско-планински реон
Базерник
Боиште
Брезово
Големо Илино
Зашле
Лесково
Мало Илино
Радово
Смилево
Церово
б) Населби-рурални центри
Доленци
Смилево
Вирово
Општина Кавадарци
а) Граничен појас
Мај дан
Конопиште
Мрежичко
Рожден
в) Населби-рурални центри
Конопиште
Мрежичко
Крнево
Дреново

Стр. 758 -

Бр. 35

Општина Кичева
а) Ридско-планински реон
Бериково
Букојчани
Велмевци
Душегубица
Јаворец
Јудово
Кладник
Кнежино
Козичино
Крушица
Лавчани
Малкоец
Ново Село
Папрадиште
Патец
Попоец
Прострање
Г. Црско
М. Црско
Тајмиште
Туин
Цер
Ехлоец
Иванчишта
в) Населби-рурални центри
Извор
Цер
Светораче
Општина Кочани
а) Граничен појас
Цера
б) Ридско-планински реон
Градче Г.
Јастребник
Лешки
Поникве
Речани
Соколарци
Д. Градче
Главовица
Костин Дол
Ново Село
Небој ани
Полаки
Пресека
в) Населби-рурални центри
Полаки
Пресека
Општина Кратово
а) Ридско-планиски реон
Близанци
Којково
Кнежево
Куново
Мушково
Луково
Емирица
Каврак
Нежилово
в) Населби-рурални центри
Страцин
Мушково
Општина Крива Паланка
а) Граничен појас
Крстов Дол
Голема Црцорија
Мала Црцорија
Трново
Жидилово
Узем
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Кркља
Костур
Луке
Подржи Коњ
Добровница
Осиче
Киселица
Дрење
Варовиште
Лозаново
Бас
Кошари
Станци
Дурачка Река
б) Ридско-планиски реон
Баратлија
Борово
Герман
Гулинци
Криви Камен
Мождивјак
Станча
Габар
Градец
Баштево
Дренак
Мартиница
Метежево
Огут
Нерав
Паклиште
в) Населби-рурални центри
Жидилово
Добровница
Дурачка Река
Огут
Борово
Герман
Општина Крушево
б) Ридско-планински реон
Арилево
Белушино
Бирино
Г. Дивјаци
Д. Дивјаци
Острилци
Пуста Река
Селце
в) Населби-рурални центри
Белушино
Долно Дивјаци
Општина Куманово
б) Ридско-планински реон
Белановце
Буковљане
Злокуќане
Длабочица
Орашац
Рамно
Стрима
Цветишница
Арбанашко
Дејловце
Дренок
Осиче
М'гленце
Р'нковце
в) Населби-рурални центри
Глажња
Жегљане
Бајловце

30 септември 1977
Општина Неготино
а) Граничен појас — нема
б) Ридско-планински реони
— нема
в) Населби-рурални центри
Дрен
Барово
Калањево
Општина О х р и д
а) Граничен појас
Љубаништа
Трпејца
Елшани
Пештани
б) Ридско-планински реон
Арбиново
Брежари
Врбјани
Завој
Куратица
Лактиње
Годивје
Мраморец
Речица
Сирула
Свиништа
Скребатно
Песочани
Плаќе
Турје
Сливово
Опејнца
Црвена Вода
Велгошти
Велестово
Г. Лескоец
Д. Лескоец
Конско
Рамне
в) Населби-рурални центри
Љубаништа
Куратица
Слатино
Врбјани
Општина Прилеп
а) Граничен појас
Палчиште
б) Ридско-планински реон
Живово
Крстец
Ореовец
Плетвар
Присад
Бешиште
Зрзе
Голем Радобил
в) Населби-рурални центри
Витолиште
Дреновци
Голем Радобил
Зрзе
Штавица
Општина Пробиштип
б) Ридско-планински реон
Гноиште
Зеленград
Јамиште
Лесново
Ратавица
Самари
Чифлик
в) Населби-рурални центри
Злетово
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Општина Радовиш
б) Ридско-планински реон
Алилобаси
Козбунар
Ново Село
Смиланци
Шипковица
в) Населби-рурални центри
Конче
Смиланци
Општина Ресен
а) Граничен појас
Брајчино
Долно Дупени
Коњско
Лескоец
Љубојно
Стење
Арвати
Крани
Отешево
Г. Штрбово
Д. Штрбово
Шурленци
Наколец
б) Ридско-планински реон
Болно
Златари
Избишта
Илино
Горно Крушје
Долно Крушје
Јанковец
Кривени
Лева Река
Евла
Петрино
Сопотско
Стипона
Курбиново
Лавци
Покрвеник
Сливница
Рајца
в) Населби-рурални центри
Љубојно
Стење
Општина Свети Николе
а) Граничен појас
б) Ридско-планински реон
в) Населби — рурални центри:
Горобинци
Долно Ѓуѓанце
С К О П Ј Е
а) Граничен појас
б) Ридско-планински подрачја:
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в) Населби-руралии центри:
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Цветово
Јаболци
Палиград
ОПШТИНА ЧАИР
Љубанце
Бањане
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Средно Коњаре
ОПШТИНА КАРПОШ
Радуша
Општина Струга
а) Граничен појас
Буринец
Вишни
Горна Белица
Дренок
Лакајца
Луково
Мали Влај
Радожда
Радолишта
Модрич
Франгово
Бозоец
Безово
Јабланица
Лабуништа
Локов
Горно Нерези
Калишта
Враништа
Велешта
Вевчани
Д. Белица
Октиси
Заграчани
Ташмаруниште
Шум
Долно Нерези
Селце
Ржаново
Подгорци
Пискупштина
б) Ридско-планински реон
Богојци
Брчево
Збажди
Мислодежда
Поум
Присовјани
в) Населби-рурални центри
Радожда
Вевчани
Нерези
Мислодежда
Лабуниште

Општина Струмица
а) Граничен појас
Бадолен
Бајково
Н. Коњарево
С.т. Коњарево
Стиник
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Барбарево
Елово
Дорломбос
Алдинци
Орманли
Палиград
Борисово
Патишка Река
Дражево
Цветово
Габрово
Црн Врв
Колешино
Дражилово
Мокрино
Нова Брезница

ОПШТИНА ЧАИР
Брест
Бродец
Танушевци
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Смолари
Мокриево
Банско
Бориево
Зубово
Ново Село
Свидовица
Самоилово
Сушица
Моноспитово
в) Населби-рурални центри
Ново Село
Костурино
Попчево
Нивичино
Општина Тетово
б) Ридско-планински реон
Бозовце
Брезно
Бродец,
Вејце
Вешала
Горно Палчиште
Гургурница
Јеловјане
Јелошник
Ѓермо
Лисец
Ново Село (Жеровјане)
Отуње
Првце
Седларево
Селце Кеч
Сетоле
Старо Село
Урвич
Шипковица
в) Населби-рурални центри
Вратница
Шипковица
Седларево
Урвич
Волковија
Општина Титов Велес
б) Ридско-планински реон
Г. Јаболчиште
Д. Јаболчиште
Папрадиште
Ореше
в) Населби-рурални центри
Г. и Д. Јаболчиште
Богомила
Општина Штип
б) Ридско-планински реон
Вртешка
Ебеплија
Мичак
Муратлија
Почилово
Припечани
Прналија
в) Населби-рурални центри
Вртешка
Шашаварлија
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1
БЕРОВО
БИТОЛА
М. БРОД
ВАЛАНДОВО
ВИНИЦА
ГЕВГЕЛИЈА
ГОСТИВАР
ДЕБАР
ДЕЛЧЕВО
ДЕМИР ХИСАР
КАВАДАРЦИ
КИЧЕВО
КОЧАНИ
КРАТОВО
КРИВА ПАЛАНКАКРУШЕВО
КУМАНОВО
НЕГОТИНО
ОХРИД
ПРИЛЕП
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РЕСЕН
СВ. НИКОЛЕ
СКОПЈЕ
СТРУГА
СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ТИТОВ ВЕЛЕС
ШТИП

30

10
52
24
8
4
25
53
31

2
18
20

7
25
21

30
24

33
1
1
10

26

13

4
1

8

24
13
9

27
16

11
26
10
17
3
29

20

14
24
8
7
5
13
32
23

12

18

8
6
31

11

2
16

6

38
26

20

247

3
7
264

103

25
5
9
573

НАПОМЕНА: — 15 О П Ш Т И Н И не се гранични
7 општини немаат
населби во
ридско-планински региони
68 населби кои не се во граничен
појас и ридско-планински подрачја
ПОТПИСНИЦИ:
1. За Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
ген. мајор Миле Арнаутовски, с. р.
2. За Собранието на општина Берово
Благоја Ајтарски, с. р.
3. За Собранието на општина Битола
Павле Георгиевски, с. р.
4. За Собранието на општина Македонски Брод
Венче Станковски, с. р.
5. За Собранието на општина Валандово
Митко Тошев, с. р.
6. За Собранието на општина Виница
Димитар Чаршавски, с. р.
7. За Собранието на општина Гевгелија
Ванчо Узунов, с. р.
8. За Собранието на општина Гостивар
Дестан Сулејмани, с. р.
9. За Собранието на општина Дебар
Мухамет Каба, с. р.
10. За Собранието на општина Делчево
Трајан Гоцевски, с. р.
11. За Собранието на општина Демир Хисар
Славе Мицковски, с. р.
12. За Собранието на општина Кавадарци
Јанаки Мицев, с. р.
13. За Собранието на општина Кичево
м-р Софронија Миладиновски, с. р.
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14. За Собранието на општина Кочани
Потпис нечиток, с. р.
15. За Собранието на општина Кратово
Боривое Јанкуловски, с. р.
16. За Собранието на општина Крива Паланка
Славчо Николовски, с. р.
17. За Собранието на општина Крушево
Потпис нечиток, с. р.
18. За Собранието на општина Куманово
Миодраг Спасовски, с. р.
19. З а Собранието на општина Неготино
инж. Ванчо Јорданов, с. р.
20. За Собранието на општина Охрид
Никола Крлевски, с. р.
21. За Собранието на општина Прилеп
Борис Ристевски, с. р.
22. За Собранието на општина Пробиштип
Стојче Стојковски, с. р.
23. За Собранието на општина Радовиш
Коста Јозев, с. р.
24. За Собранието на општина Ресен
Киро Цветковски, с. р.
25. За Собранието на општина Свети Николе
Трајан Тошевски, с. р.
26. За Собранието на општина Струга
Потпис нечиток, с. р.
27. За Собранието на општина Струмица
Томислав Стојанов, с. р.
28. За Собранието на општина Тетово
Менаф Незири, с. р.
29. За Собранието на општина Титов Велес
Стево Ќулумов, с. р.
30. За Собранието на општина Штип
Потпис нечиток, с. р.
31. За Собранието на Град Скопје
Горѓи Бошевски, с. р.
32. За Собранието на општина Центар
ѓорѓи Бошевски, с. р.
33. За Собранието на општина Карпош
Душко Димитров, с. р.
34. За Собранието на општина Чаир
Горѓи Бошевски, с. р.
35. За Собранието на општина Гази Баба
Горѓи Бошевски, с. р.
36. За Собранието на општина Кисела Вода
ѓорѓи Бошевски, с. р.
37. За Стопанската комора на Македонија
инж. Киро Роглев, с. р.
38. З а Стопанската банка — Скопје
Герасим Поповски, с. р.
39. За „Југобанка" — седиште Скопје
Ристо Дуковски, с. р.
40. За Претпријатието за поштенско-телеграфски и
телефонски сообраќај
Ѓоре Дамевски, с. р.
41. За „Електростопанство" — претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија
Џоџа Николовски, с. р.
42. За „Електромакедонија" — претпријатие за производство и дистрибуција на електрична енергија во СР Македонија
инж. Љупчо Гајдарџиски, с. р.
43. За Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита
Селман Рустеми, с. р.
44. За Републичката интересна заедница на здравството и здравственото осигурување
Никола Арсовски, с. р.
45. За Републичката заедница на културата
инж. Владимир Поповски, с. р.
46. За Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата
Коце Јаневски, с. р.
47. За Општата заедница на образованието
проф. Димче Левков, с. р.
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48. За Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата
Томислав Петрушевски, с. р.
49. За Републичката заедница на вработувањето
Миливој Димитровски, с. р.
50. За Заедницата на научните дејности на Македонија
Тодор Џунов, с. р.
51. За Републичката заедница на физичката култура
ген. мајор Тодор Атанасовски, с. р.

Бр. 35 -

Стр. 761

52. За Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените
краишта
Мито Пејовски, с. р.
53. За Републичката конференција на Сојузот на
социјалистичката младина на Македонија
Верка Панова, с. р.
54. За Задружниот сојуз на Македонија
Костадин Михајловски, с. р.
55. За Советот за истражувачки работи во рударството
Михајло Шишковски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА -

ПРОБИШТИП

308.
Врз основа на член 11 и 25 од Самоуправната
спогодба за основање на Самоуправната интересна
заедница на културата и член 11, 22, 23, 24 и 46 од
Статутот на Самоуправната интересна заедница на
културата, Собранието на Заедницата, на седницата
одржана на 11 јули 1977 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
НА КУЛТУРАТА ЗА 1977 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот од стопанството, од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.
Член 2
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на
Самоуправната интересна заедница на културата
од подрачјето на општината Пробиштип ќе изнесуваат:
— придонес од доходот од стопанството — по
стапка од 0,75%;
— придонес од личен доход од работен однос во
нестопанството — по стапка од 0,75%;
— придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 1%; и
— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 2%.
Член 3
Оваа одлука ќе се применува од 1 август 1977
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ".
Член 4
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките
на придонеси за Самоуправната интересна заедница
на културата за 1975 и 1976 година, бр. 9/75 од 11. 2.
1975 година.
Бр. 42/77
11 јули 1977 година
Пробиштип
Претседател,
Милан Зашев, с. р.

О Д Л У К А
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПРИМЕНА НА ПРИРОДНИ ФАКТОРИ
Член 1
Осигурените лица кои се лекуваат во здравствените организации за лекување со примена на
природните фактори, учествуваат во трошоците на
лекувањето во височина од 50% од утврдената
цена.
Како здравствени организации за лекување со
примена на природни фактори во кои можат да бидат упатени осигурените лица се сметаат:
— Завод за медицинска рехабилитација „д-р.
Симо Милошевиќ" — Игало;
— Здравствена установа „Дебарски Бањи" —
Дебар;
— Завод за превентива, лекување и рехабилитација на ревматични и срцеви заболувања „Нишка
Бања" — Ниш;
— Специјална ревматолошка болница „Катлановска Бања" — Катланово;
— Завод за рехабилитација, превентива и лекување на хронични заболувања и неспецифични
професионални заболувања
на плуќата „Соко
Бања";
— Центар за физикална, медицинска рехабилитација „Матарушка Бања"; и
— други соодветни здравствени организации со
конзилијарна оцена на лекарските комисии.
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Член 2
Од трошоците на лекување, во смисла на член
1 се ослободуваат: осигурените лица кои примаат
заштитен додаток како пензионери, лица кои примаат детски додаток во полн износ, лица кои имаат
приходи од член на семејството во височина која
дава право на користење на детски додаток во полн
износ, носители на „Партизанска споменица 1941",
инвалиди од војната и инвалиди на трудот од П-ра
категорија, како и осигурените лица кои користат
право од задолжителни видови на здравствена заштита во случај на несреќа на работа и професионални болести.
Од партиципација се ослободуваат и осигуреници со прележан акутен инфаркт, во периодот од
6 месеци од настанатиот случај за една рехабилитација.

Врз основа на член 198 став 1 точка 19 од Статутот на Општинската заедница на здравството и
здравственото осигурување — Кочани, Собранието
на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кочани, на седницата одржана на 20
септември 1977 година, донесе

Член 3
Осигурените лица учеството во трошоците на
лекувањето во височина од 50% од утврдената цена на лекувањето го плаќаат на здравствената организација непосредно.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1977
година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на,СРМ".
Бр. 1226
20 септември 1977 година
Кочани

(80)

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

О г л а с е н

Се поканува тужената Разија Сејди во рок од
30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да се
јави во судот или да ја соопшти својата адреса. Во
спротивно ќе и биде одреден привремен старател, во
смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси во предметниот спор.
Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје И, П. бр. 1554/77.

д е л

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор
за развод на брак по тужбата на тужителот Настовски Трајче од село Сујаклари, против тужената Ста
на Настовска, со непознато место на живеење.
Се повикува тужената Настовска Стана да се
јави во судот или да ја достави својата адреса во
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во
спротивно ќе и се одреди старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2029/76. (81)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор
за развод на брак по тужбата на тужителот Раденко Смилковски од село Ново Село, општина Гостивар, против тужената Киросија Смилковска, родена на 2. I. 1952 година во село Чајле, општина Гостивар, од татко Боге Стојановски, сега со непознато
место на живеење.
Се повикува тужената Киросија Смилковска во
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во
„,,Службен весник на СРМ" да се јави во судот или
да ја соопшти својата адреса. Во спротивно, на тужената ќе и се постави привремен старател кој ќе
ја застапува во овој спор до окончувањето на
истиот.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1502/1975
година.
(82)

Пред овој суд се води граѓанска постапка за
надомест на штета по тужбата на тужителката
Урија Сулејмани од село Леуново против тужените
Алили Алил и други од село Падалиште, Гостивар.
Вредност на спорот 62.000,00 динари.
Се повикува тужениот Алили Алил од село
Падалиште, сега на привремена работа во Соединетите Американски Држави, а со непозната адреса
на живеење, да се јави во овој суд и да ја каже
својата адреса или да одреди свој полномошник кој
ќе го застапува. Во колку во рок од 30 дена не
се јави или не одреди свој полномошник, тогаш ќе
му биде поставен привремен старател кој ќе ги
штити неговите интереси.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1370/76 од
30. VI. 1977 година.
(83)
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II
Пред Општинскиот суд Скопје П — Скопје, се
води постапка за развод на бракот по правната
работа на тужителот Мухамед Идриз Сејди,
на
привремена работа во Франција инаку од Скопје,
ул. „Јајце" бр. 23, против тужената Разија Сејди,
со непозната адреса.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор
за сопственост по тужбата на тужителката Џеладини Назифе од село Непроштено, против тужениот
Џеладини Хајредин од Тетово, ул. „109" бр. 29 сега
на работа во Германија, со непозната адреса.
Се повикува тужениот Џеладини Хајредин да
се јави пред судот, да достави точна адреса или да
одреди полномошник кој ќе го застапува пред овој
суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.
Во спротивно по барање на судот, ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи на општина Тетово кој ќе го застапува
во овој спор.
Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 186/77. (73)

Пред овој суд се води спор за сопственост по
тужбата на тужителот Зуќуфли Изети од село Бродец против тужените Аслан, Шабан, Сељам и Џемил, сите Иљази, од село Бродец.
Се повикува тужениот Сељам Раим Иљази од
село Бродец, а сега со непозната адреса на работа
во Германија, да се јави пред овој суд, да достави адреса или да одреди полномошник во рок
од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, по барање на судот, ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи
кој ќе го застапува во спорот пред овој суд.
Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 966/76. (74)
Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води пот
стапка по тужбата на тужителката Ајсера Османовска од Тетово, ул. „Мирче Ацев" бр. 69, застапувана
од адвокатот Милан Михајлов од Тетово, против
тужениот Неџиб Османовски од Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 172, сега со непозната адреса во Република Австрија.
повикува тужениот да се јави пред овој
суд или да одреди полномошник кој ќе ги штити
неговите права и интереси во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде
поставен привремен старател од Центарот за социјални работи на општината Тетово кој ќе се грижи
за правата и интересите на тужениот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 586/77.
(75)
Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведена е
тужба за развод на брак од страна на тужителката Олга Милан ѓорѓевска, род. Томиќ од Тетово,
ул. „19 Ноември" бр. 24, против тужениот Милорад
Стојан ѓорѓевски од Тетово, а сега со непозната
адреса во САД — Детроит. Вредност на спорот
2.000 динари.
Се повикува тужениот Милорад Стојан ѓорѓевски, сега со непозната адреса во САД, во рок од 30
дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово и да ја достави својата
адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе му биде
поставен привремен старател кој ќе ги застапува
неговите интереси.
Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 642/1977
година.
(76)
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Пред овој суд се води спор за исплата на издршка по тужбата на тужителката Шефкије, сопруга на Рамадан Курти од Тетово, ул. „Караорман" бр. 18, против тужениот Рамадан Курти од Ѓаковица, ул. „Неџбедин Ниџа" бб.
Се повикува тужениот Рамадан Курти да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ" или да
определи полномошник. Во спротивно, по објавувањето на огласот и истекот на рокот од 30 дена,
ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи на општината Тетово кој
ќе се грижи за неговите права и обврски.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 506/77.
(77)
ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА
Пред овој суд во тек е постапката во врска со
поништувањето на барираниот чек бр. МП 427867,
издаден од СОК — Експозитура Струга, а по наредба на предлагачот Фабрика за трикотажа „Стружанка" — Струга.
Се моли секој оној што го поседува чекот под
горниот број или кој знае каде истиот се наоѓа,
или било што друго во врска со барираниот чек,
во најкраток рок од денот на објавувањето на огласот преку „Службен лист на СФРЈ", „Службен весник на СРМ" и огласната табла на Општинскиот
суд — Струга, да јави до Општинскиот суд во
Струга.
Во спротивно, а откако измине ргласниот рок
од 60 дена, споменатиот чек ќе' биде поништен.
Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 65 од
20. IV. 1977 година.
(78)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 278 и 279 од 13. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 215 ги запиша во судскиот регистар деловните единици на РО на Занаетчиското
претпријатие „Иднина", со седиште во Струмица,
и тоа:
1. Деловна единица — слаткарска продавница
„Варошанка", со седиште во Струмица, ул. „Кирил и Методи" бб.
Предмет на работење:
— промет на големо на производи на база шеќер и какао, сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, преработки од тутун и кибрит,
разни печива и леб, млеко и млечни производи,
кафе и чај и други прехранбени стоки.
Раководител: Проданова Катерина.
2. Деловна единица — Слаткарска продавница
„Македонка", со седиште во Ново Село, Струмичко.
Предмет на работење:
— исто како деловната единица бр. 1.
Раководител: Младенов Иван.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на Работничкиот совет на Занаетчиското
услужно претпријатие „Иднина" — Струмица, бр.
01-1645/1 од 9. X. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
278 и 279/76.
(151)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 305 од 28. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 367 го запиша во судскиот регистар
следното: „Југопромет" РО за промет на големо и
мало извоз-увоз, ООЗТ — Прехрана и колонијал
и откуп на земјоделски производи — Струмица, ја
проширува својата дејност уште и со:
— продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, точење на алкохол, мезиња, салати и кафе
преку свои деловни единици, бифиња-крчми.
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ
— Прехрана и колонијал со откуп на земјоделски
производи — Струмица, бр. 02-4579/1 од 13. VII. 1976
година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
305/76.
(153)
Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 264 од 28. IX. 1976 година, на регистарска
влошка бр. 367 ги запиша во судскиот регистар основањето на деловни единици — продавници на РО
за промет на големо и мало извоз-увоз „Југопромет", ООЗТ — Прехрана и колонијал со откуп на
земјоделски производи, со седиште во Струмица,
и тоа:
1. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Дабиља,
Струмичко.
I
Предмет на работење:
— откуп на земјоделски производи (свежа пиперка, домати и патлиџани).
Раководител: Митев Герасим.
2. Деловна единица бр. 56 „Супер-маркет", со
седиште во Струмица, ул. „Маркс и Енгелс" бб.
Предмет на работење:
— продажба на прехранбени и колонијални стоки во границите на регистрацијата на основната
регистрација.
Раководител: Кацарски Васил.
3. Деловна единица — „Магазин" бр. 04, со седиште во село Ново Село, Струмичко.
Предмет на работење:
— набавка и продажба на секаква стока за колонијал и прехрана за потребите за снабдување на
продавниците со потребната стока на територијата
на село Ново Село и околината.
Раководител: Тасев Ванчо.
4. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Секирник,
Струмичко.
Предмет на работење:
— откуп на сите видови земјоделски производи (свежа пиперка, домати, сончоглед, патлиџани
и др.).
Раководител: Димитрија Митрев.
5. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Турново,
Струмичко.
Предмет на работење:
— откуп на земјоделски производи (свежа пиперка, домати, патлиџани, сончоглед и др.)
Раководител: Илиев Стојан.,
6. Деловна единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Радово, Струмичко.
Предмет на работење:
— откуп на сите видови земјоделски производи
(свежа пиперка, домати, сончоглед, кикиритки, патлиџани и др.).
Раководител: Таукчиев Ристо.
Уписот се изврши во регистарот врз основа на
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — Прехрана и колонијал со откуп на земјоделски производи — Струмица, во состав на РО „Југопромет" —
Струмица бр. 02-6285/1 од 20. IX. 1976 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.
264, 269, 268, 267, 266, 265 и 264/76.
(150)
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МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните загубени
документи:
Воена книшка издадена од Славонска Пожега,
на име Исљам Алии, Скопје.
(2578)
Пасош бр. МА 124907, издаден од СВР — Битола на име Исмаил Селимовски, ул. „Девејани" бр.
94, Битола.
(2579)
Работна книшка на име Цвета Атанасовска, ул.
„Дебарска" бр. 63а, Битола.
(2580)
Здравствена легитимација на име Рама Фетие,
ул. „Дабнички завој" бр. 51, Прилеп.
(2581)
Лична карта бр. 73190 на име Олгица Христоска,
ул. „М. Пијаде" бр. 287, Прилеп.
(2582)
Работна книшка на име Олгица Дивјакоска, ул.
„Егејска" бр. 80, Прилеп.
(2583)
Работна книшка на име Стојан Петковски, ул.
„Боро Тарцан" бр. 11, Куманово.
(2584)
Свидетелство од УШ одделение на име Виолета
Наумоска, кеј ,Д Мај" бр. 22, Прилеп.
(2575)
Сервисна книшка со бр. на мотор 0131037 и бр.
на шасија 243182, издадена од Заводи „Црвена застава" — Крагујевац на име Ристо Арсов, Скопје.
(2393)
Воена книшка издадена од Битола на име Васил Моневски, Скопје.
(2394)
Свидетелство од I клас гимназија, издадено од
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име
Звонимир Димитриески, с. Мургаш, Куманово. (2395)
Свидетелство од УП одделение на име Бојана
Николоска, Гостивар.
(2396)
Ученичка книшка на име Сакије Фазлију, с.
Беловиште, Гостивар.
(2397)
Ученичка книшка на име Едисе Салмани, с.
Беловиште, Гостивар.
(2398)
Свидетелство од IV одделение на име Рамазан
Шабани, с. Чајле, Гостивар.
(2399)
Свидетелство на име Станка Митева, с. Звегор, Делчево.
(2301)
Работна книшка на име Вена Ристова, ул. „М.
Тито" б. б., Делчево.
(2402)
Свидетелство на име Душка Ангелова, с. Звегор, Делчево.
(2403)
Свидетелство од УШ одделение на име Б л а ж е
Новакоски, ул. „18 Ноември" бр. 12, Гостивар.
(2404)
Свидетелство од I година гимназија на име Фазли Исмани, с. Корито Гостивар.
(2405)
Свидетелство за П клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски" — на име Фазли Исмани, с. Корито, Гостивар.
(2406)
Диплома од Ш година УЗУС на име Стојан Ристовски, ул. „Првомајска" бр. 15, Т. Велес.
(2407)
Свидетелство за П клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски" — на име Фазли Исмани, с. Корито, Гостивар.
(2406)
Диплома од Ш година УЗУС на име Стојан
Ристовски, ул. „Првомајска" бр. 15, Т. Велес. (2407)
Свидетелство на име Борче Ангелоски,
ул.
„Поп Спасе Егумен" бр. 25, Прилеп.
(2409)
Свидетелство од УШ одделение на име Адем
Касами, ул. „Вардарска" бр. 77а, Тетово.
(2410)
Свидетелство од УП одделение на име Лирије
Амети, с. Полог, Тетово.
(2411)
Работна книшка на име Беќир Јонузи, с. Пршовце, Тетово.
(2412)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Бехиџе Билали, с. Одри, Тетово.
(2411)
Свидетелство од V одделение на име Ибраим
Ислами, Тетово.
(2414)
Свидетелства за V и VI клас на име Акиф Ракипи, ул. „Г. Стојчески" бр. 28, Тетово.
(2415)
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Работна книшка на име Јатка Антиќ, с. Ст. Нагоричане, Куманово.
(2416)
Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ
с. Долнени на име Горица С. Петреска, с. Долнени,
Прилеп.
(2417)
Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ
с. Долнени на име Ружа Станоеска, с. Долнени,
Прилеп.
(2418)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Енвер Хасани, с. Жељино, Тетово.
(2421)
Свидетелство од IV одделение на име Решад Исмани, с. Камењане, Тетово.
(2422)
Работна книшка на име Б а ф ќ а р Неби, с. Озормиште, Тетово.
(2423)
Здравствена легитимација на име Елмаз Елмази, ул. „Г. Стојчевски" бр. 5, Тетово.
(2424)
Диплома од гимназија на име Абдул Рецепи, с.
Милетино, Тетово.
(2425)
Диплома од матура на име Ислам Ислами, с.
Форино, Тетово.
(2426)
Свидетелство за VIII одделение на име Јордан
Маневски, ул. „29 ноември" бр. 5, Т. Велес.
(2427)
Школски документ на име Васко Костовски,
Пехчево.
(2428)
Свидетелство за VIII одделение на име Марика
Маринова, Виница.
(2429)
Странска возачка дозвола бр. 31/30 143 на име
Благоја Димоски, ул. „Којнички пат" бр. 101, Т.
Велес.
(2430)
Свидетелство од I година на име Ѕвонко Младеновски, ул. „Ило Попадинец" бр. 11, Прилеп.
Свидетелство за VIII одделение на име Слободан И. Белкоски, с. Дреновце, Прилеп.
(2432)
Уверение за квалификуван ѕидар, издадено од
Градежно машинскиот центар Скопје на име Есат
Алија, Скопје.
(2263)
Воена книшка на име Блажо ѓорѓијев, с. Трстеник, Кавадарци.
(2288)
Пасош на име Лулјета Исаку, ул. „ЈНА" бр. 112,
Тетово.
(2297)
Лична карта на име Милева Б. Андоноска, ул.
,.Ч. Филипоски" бр. 55, Прилеп.
(2304)
Свидетелство од V разред на име Вајдул Абдул,
с. Пирок, Тетово.
(2327)
Свидетелство за УЈП одделение на име Мустафа
Рашити, с. Врапчиште, Гостивар.
(2433)
Свидетелство од VI одделение на име Мердије
Мурати, с. Желино, Тетово.
(2434)
Диплома на име Ниметула Даути, с. Џепчиште,
Тетово.
(2435)
Свидетелство на име Јусуф Билали, с. М. Речица, Тетово.
(2436)
Свидетелство на име Ниметула Даути, с. Џепчиште, Тетово.
(2437)
Свидетелство на име Ќани Даути, с. Џепчиште,
Тетово.
(2438)
Диплома на име Ќани Даути, с. Џепчиште, Тетово.
(2439)
Свидетелство на име Сатки Дехари, с. Џепчиште, Тетово.
(2440)
Диплома на име Сатки Дехари, с. Џепчиште,
Тетово.
(2441)
Свидетелства од I, П, Ш и IV година на име
Хамси Ризвани, ул. „Лола Рибар", Тетово.
(2442)
Воена книшка на име Усни Максути, с. Велешта, Струга.
(2443)
Работна книшка, издадена од СО — Куманово
на име Методија Стојмановски, н. Карпош, Куманово.
(2444)
Свидетелство за VI клас гимназија на име Радмила Чавлеска, ул. „,,В. Лопач" бр. 2, Прилеп. (2445)
Здравствена легитимација на име Абдула Абдулаи, с. Желино, Тетово.
(2446)
Свидетелство од осмолетка на име Мухупу Камбери, с. Џепчиште, Тетово.
(2447)
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Здравствена легитимација на име Сашо Маркоски, ул. „Цане Коњарец" бр. 105, Прилеп. (2,448)
Работна книшка на име Иван ѓорѓиески, ул.
„Мечкин Камен" бр. 168, Прилеп.
(2449)
Работна книшка на име Танас Костов, ул. „Јоле Андоновски", Прилеп.
(2450)
Пасош на име Трајко Попоски, ул. „Балчевска"
бр. 1/1, Прилеп.
(2451)
Работна книшка бр. 4597 на име Златка Т. Митевска, с. Крушје, Ресен.
(2452)
Свидетелство за IV разред на име Арул Амети, с. Боговиње, Тетово.
(2453)
Свидетелство на име Агим Дурмиши, ул. „107"
бр. 30, Тетово.
(2454)
Свидетелства од I до IV разред гимназија на
име Артан Скендери, ул. „Охридска" бр. 18, Тетово.
(2455)
Свидетелства од I до IV разред гимназија на
име Ертон Џелили, ул. „Струшка" бр. 19, Тетово.
(2456)
Диплома и свидетелство за IV клас на име Таџедин Дехари, ул. „Штипска" бр. 31, Тетово. (2457)
Свидетелство за Ш клас гимназија на име Назми Елези, ул. „Сл. Попоски" бр. 9, Гостивар. (2458)
Свидетелство за IV клас гимназија на име Назми Елези, ул. „Сл. Попоски" бр. 9, Гостивар. (2459)
Ученичка книшка од IV одделение на име Марија Дамеска, с. Вранче, Прилеп.
(2460)
Свидетелство за завршен испит за гимназија
на име Петар Тренкоски, ул. „М. Ацев" бр. 16,
Прилеп.
(2461)
Диплома на име Велин Невзат, с. Доброште, Тетово.
(2462)
Диплома на име Селим Аземи, с. Доброште, Тетово.
(2463)
Диплома на име Зулќуфли Мисими, с. Доброште, Тетово.
(2464)
Свидетелство за завршен УШ клас на име Назиф Ќаил, с. Требош, Тетово.
(2465)
Диплома за завршена гимназија на име Назифи Зехеди, с. Требош, Тетово.
(2466)
Диплома на име Џеват Рецепи, Тетово.
(2467)
Лична карта на име Милева Радојковиќ, ул.
,ЈНА" бр. 20, Гостивар.
(2468)
Свидетелство од VII одделение на име Митра
З а ф и р о в а , с. Д. Бањица, Гостивар.
(2469)
Свидетелство од V одделение на име Фуат Таири, ул „18 ноември" бр. 15, Гостивар.
(2470)
Лична карта на име Насир Лимани, ул. „Г. Делчев" бр. 3, Тетово.
(2471)
Свидетелство на име Звезданка Кипроска, ул.
,.П. Парапунов" бр. 154, Гостивар.
(2472)
Свидетелство од VI одделение на име Веска Петреска, ул. „Раде Иваноски", бр. 31, Прилеп. (2473)
Уверение за ѕидар на име Назим Сеадиноски, с.
Јакреново, Крушево.
(2474)
Свидетелство од Ш разред гимназија на име
Милаим Зибери, с. Доброште, Тетово.
(2475)
Свидетелство од I година гимназија на име Милаим Зибери, с. Доброште, Тетово.
(2476)
Диплома од гимназија на име Милаим Зибеои,
с. Доброште, Теторо.
(2477)
Свидетелство за УШ клас на име Насер Јакупи, с. Требош, Тетово.
(2478)
Свидетелство од I клас гимназија на име Џеват Рамадани, с. Орашје. Тетово.
(2479)
Воена книшка на име Цветан Јовески, с. Луковица, Тетово.
(2480)
Свидетелство од П разред гимназија на име Милаим Зибери, с. Доброште, Тетово.
(2481)
Свидетелство од IV разред гимназија на име
Милаим Зибери, с. Доброште, Тетово.
(2482)
Работна книшка рег. бр. 9192, серија М. бр. 59911
на име Трајан Ц. Спиров, с. Јанковец, Ресен. (2483)
Свидетелство од I клас гимназија на име Орде
Николоски, ул. „Марко Цепенко" бр. 36, Прилеп.
(2384)
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Возачка дозвола на име Демир Ислами, с. Врањовце, Гостивар.
(2485)
Свидетелство од VIII одделение на име Ачим
Искери, с. Боговиње, Тетово.
(2486)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Абедин Велиу, с. М. Речица, Тетово.
(2487)
Лична карта на име Рефик Максути, с. Камењане ,Тетово.
(2488)
Воена книшка на име Светислав Цветаноски, с.
Брвеница, Тетово.
(2489)
Возачка дозвола на име Халил Билали, с. Лисец,
Тетово.
(2490)
Воена книшка на име Панче Данилов, ул. „Д.
Влахов" бр. 25, Штип.
(2491)
Лична карта на име Мирадије Мемети, ул. „Б.
Цветкоски" бр. 10, Гостивар.
(2492)
Ученичка книшка на име Шезаир Халили, с.
Чегране, Гостивар.
(2493)
Возачка дозвола на име Драган ѓорѓевиќ, с.
Јанчиште, Тетово.
(2494)
Возачка дозвола на име Гордана Апостоловска,
ул. „121" бр. 11, Тетово.
(2495)
Свидетелство од осмолетка на име Нухи Берати, с. Боговиње, Тетово.
(2496)
Сообраќајна книшка на име Хајредин Саити,
ул. „Полог" бр. 25, Тетово.
(2497)
Здравствена легитимација на име Милка Захариева, Кочани.
(2498)
Воена книшка серија бр. АЕ-06351, издадена од
Секретаријатот за народна одбрана — Куманово на
име Среќко Јове Петрушевски, с. Косматац, Куманово.
(2499)
Ученичка книшка за VI одделение на име Есмех Алиловиќ, с. Сутиван, Бело Поље, Ц. Гора.
(2501)
Ученичка книшка за IV и V одделение на име
Садика Алиловиќ, с. Сутиван, Бело Поље, Ц. Гора.
(2500)
Работна книшка на име Дафинка Христовска, с.
Истевник, Делчево.
(2502)
Работна книшка рег. бр. 1579, серија бр. 124268
на име Цветан Ванчов Блажевски, с. Сопотско, Ресен.
(2503)
Пасош бр. МА 54468, издаден од СВР — Битола на име Вера Пармаковска, ул. „Прилепска" бр.
80/14, Битола.
(2504)
Воена книшка на име Круме Д. Милошевски, с.
Проевце, Куманово.
(2505)
Пасош бр. МА 378722 на Кирил Ивановски, ул.
.,Хелсинки" бр. 36 — Скопје.
(2865)
Воена книшка издадена од Одделението за народна одбрана — Ресен на име Лазар Г. Ноневски,
ул. ...29 Ноември" бб, Ресен.
(2506)
Возачка дозвола на име Тофил Деспотовски, ул.
„,,В. Симоски" бр. 22, Тетово.
(2507)
Свидетелство од I клас гимназија на име Али
Велија, с. Палатица, Тетово.
(2508)
Работна книшка на име Богој Павловски, с.
Требош, Тетово.
(2509)
Возачка дозвола на име Меметвесел Рамадани,
Тетово.
(2510)
Лична карта на име Ремзи Реџепи, с. Боговиње, Тетово.
(2511)
Диплома од IV година хемиско училиште на
име Доста Колеска, ул. „Ѓ. Петров" бр. 17, Прилеп.
(2512)
Работна книшка на име Веселинка Теовска, ул.
„11 октомври" бр. 66, 1/11, Куманово.
(2513)
Возачка дозвола на име Тодор Герасимоски, с.
Јанчиште, Тетово.
(2514)
Возачка дозвола на име Стојче Трајчески, с.
Сараќино, Тетово.
(2515)
Работна книшка на име Јордан Ристовски, с.
Жилче, Тетово.
(2516)
Лична карта издадена од ОВР — Тетово на
име Шефки Абази, с. Гајре, Тетово.
(2517)

Стр. 768 -

Бр. 35

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Воена книшка издадена од Призрен на име
Живко Славковиќ, Скопје.
(2519)
Ученичка книшка за завршена I и П година,
издадена од МУЦ „д-р Панче Караѓозов" — Скопје
— акушерски смер на име Велика Комненовиќ,
Скопје.
(2520)
Потврда за утврдување категорија на приоритет при вработување серија бр. IV Н 031084, издадена од Општинската заедница на вработување во
Скопје на име Соња Акимовска, Скоје.
(2521)
Воена книшка издадена од Скопје на име Љубе
Марковски, Скопје.
(2522)
Свидетелство за завршен испит, издадено од
Педагошката гимназија во Скопје на име Драга
Муратовиќ, Скопје.
(2523)
Свидетелство за завршен испит, издадено од
ГУЦ „Здравко Цветковски" Скопје на име Илчо
Ангелов, Скопје.
(2524)
Свидетелство за завршено УШ одделение, издадено од Училиштето „Васил Главинов" — Скопје
на име Азбије Сали, Скопје.
(2525)
Воена книшка издадена од М. Брод на име
Славе Србиновски, с. Модриште, М. Брод.
(2526)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Миле Ранковиќ, Скопје.
(2527)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Душко Василевски, Скопје.
(2528)
Свидетелство за завршено УШ одделение, издадено од „Лирија" Скопје на име Шефкет Бакија,
Скопје.
(2529)
Работна книшка издадена од Скопје на име Ќерим Зенуни, Скопје.
(2530)
Воена книшка на име Ацо Наумовски, Скопје.
(2531)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Исени Даут, с. Г. Речица, Тетово.
(2532)
Воена книшка издадена од Штип на име Кирчо
Миладинов, Скопје.
(2533)
Свидетелство за завршен испит, издадено од
ЕМУЦ „Киро Спанџов — Ерко" — Кавадарци на
име Васо Станоев, ул. „Г. Делчев", Кавадарци. (2534)
Воена книшка израдена од Скопје на име Шеху
Надир, Скопје.
(2535)
Воена книшка на име Еми Ракипов, Скопје.
(2536)
Воена книшка на Витко Дунчевиќ, Скопје.
(2537)
Воена книшка на име Алија Чуковци, Скопје.
(2538)
Воена книшка на име Драге Ј. Петковски, ул.
„II. Тесла" бр. 46, Куманово.
(2539)
Свидетелство од VIII одделение на име Нади
Јахјаи, с. Камењане, Тетово.
(2540)
Здравствена легитимација на име Лена Маркоска, с. Брвеница, Тетово.
(2541)
Свидетелство од П клас гимназија на име Јордан Стојкоски, ул. „Б. Јованоски" бр. 81, Гостивар.
,(2542)
Свидетелство од IV клас гимназија на име Јордан Стојаноски, ул. „Б. Јованоски" бр. 81, Гостивар.
(2543)
Работна книшка рег. бр. 5614, серија бр. 0176490,
издадена од Собранието на општина Ресен на име
Цветла С. Симоновска, Ресен.
(2544)
Свидетелство за IV одделение на име Драгица
Блажеска, ул. „Борка Лопач" бр. 60, Прилеп. (2545)
Работна книшка на име Ружа Келепуровска, с.
Царев Двор, Ресен.
(2546)
Лична карта на име Зехеди Назифи,, с. Требош,
Тетово.
(2547)
Лична карта на име Ѓулјас Феј зулаи, ул. „Беличица" бр. 61, Гостивар.
(2548)
Работна книшка на име Гордана Алексова, ул.
,.,,Острец" бр. 18, Делчево.
(2549)

30 септември 1977

Работна книшка на име Менаф Даути, с. Д.
Бањица, Гостивар.
(2550)
Свидетелство за VII одделение на име Силаси
Адили, с. Џермо, Тетово.
(2551)
Работна книшка израдена од СО — Куманово
на име Стојадин Димитријевски, н. Ајдучка Чешма,
Куманово.
(2552)
Ученичка книшка од I одделение на име Ниџар Рустемоски, ул. „Даб. Завој" бр. 23а, Прилеп.
(2553) .
Кант. белешка 187 издадена од Откупната станица „Преспанско јаболко" — Ресен на име Сребре
Нешковски, с. Кукуречани, Битола.
(2554)
Возачка дозвола на име Шукрија Шаипоски,
Маврово, Гостивар.
(2555)
Свидетелство од УШ одделение на име Назми
Мамути, с. Боговиње, Тетово.
(2556)
Свидетелство за УШ одделение на име Љутфи
Салији, с. Дебреше, Гостивар.
(2557)
Уверение 394/65 на име Нејаз Ајруљи, с. Добридол, Гостивар.
(2558)
Работна книшка рег. бр. 6040, издадена од СО —
Берово на име Кирил Механџиски, с. Русиново,
Берово.,
(2559)
Здравствена легитимација на име Садуш Рамаданов, ул. „5" бр. 23, Битола.
(2560)
Лична карта на име Ѓурѓа ѓорѓијевска, с. Луковица, Тетово.
(2561)
Свидетелство од I, П, Ш и IV година и диплома
на име Рамадан Есати, с. Теарце, Тетово.
(2562)
Свидетелство од IV клас гимназија на име Абдилџелал Есати, с. Теарце, Тетово.
(2563)
Работна книшка израдена од СО — Гостивар на
име Назлие Ислами, ул. „М. Тито" бр. 14, Гостивар.
(2564)
Шивачко уверение на име Стојне Симовски, с.
Очипале, Делчево.
(2565)
Работна книшка бр. 18329 на име Лепа Нумоска,
ул. „Д. Наредникот" бр. 69, Прилеп.
(2567)
Инвалидска книшка рег. бр. 295, серија бр.
103157 на име Душан Петанчески, с. Тополчани,
Прилеп.
(2568)
Лична карта бр. 40831, издадена од ОВР —
Прилеп на име Владимир Ѓорески, с. Обршани,
Прилеп.
(2569)
Работна книшка на име Стојанче Јакимовски,
ул. „Веле Марков" бр. 31, Ѓ. Петров.
(2570)
Свидетелство за V одделение на име Мурат
Мехдиу, с. Топлица, Гостивар.
(2571)
Здравствена легитимација на име Власте Митковски, Скопје.
(2572)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Абдула Идризи, Скопје.
(2573)
Воена книшка издадена од Скопје на име
Џемал Пепиќ, Скопје.
(2574)
Свидетелство за завршено УШ одделение на име
Виолета Куртевска, Скопје.
(2575)
Воена книшка издадена од Битола на име Вељо
Вангел Јожев, Скопје.
(2576)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Елени Бужаровска, Скопје.
(2577)
Возачка дозвола на име Санко Столевски, ул.
„Б- Симоски" бр. 6, Тетово.
(2586)
Воена книшка на име Методија Илоски, с. Присовјани, Струга.
(2587)
Свидетелство за VIII одделение на име Верка
Грашкоска, с. Воѓани, Битола.
(2588)
Лична карта на име Никола Јованоски, ул.
„Маркоска" бр. 5, Прилеп.
(2589)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Рецеп Бакиу, с. Седларево, Тетово.
(2590)
Воена книшка издадена од Сараево на име
Драган Г. Мишковски, с. Шлегово, Кратово.
(2591)
Здравствена легитимација на име Благоја Б а шески, ул. „П. Котеска" бр. 6, Прилеп.
(2592)
Работна книшка рег. бр. 6804, серија бр. 61183,
издадена од СО — Ресен на име Алаедин Б. Алчевски, Ресен.
(2593)
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Свидетелство за VIII одделение на име Спасоје Божиновски, с. Д. Манастирец, Прилеп.
(2594)
- Земјоделска книшка на име Олга Јосифоска,
ул. „Марксова" бр. 176, Прилеп.
(2595)
Воена книшка издадена од ВП 1427 — Вилава
на име Петар Пецанов, ул. „И. Р. Лола" бр. 11, Гевгелија.
(2596)
Возачка дозвола на име Шаип Рустеми, с. Џепчиште, Тетово.
(2597)
Работна книшка на име Стојанка Осмаксва, ул.
,,Енгелсова" бр. 3/29, Т. Велес.
(2598)
Свидетелства за П и Ш година, издадени од
Периодично училиште „Перо Наков" — Куманово
на име Рецеп Рами, ул. „Хр. Карпош" бр. 139, Куманово.
(2599)
Здравствена легитимација на име Кади Б а ф тиари, с. Желино, Тетово.
(2600)
Лична карта рег. бр. 4396 на име Јован ЈоваРЈОВСКИ, ул. „Г. Делчев" бр. 155, Тетово.
(2601)
Лична карта издадена од Тетово на име Забедин Исени, с. Жеровјане, Тетово.
(2602)
Свидетелство од VI одделение основно училиште на име Зулбеар Алија, ул. „18 ноември" бр. 48,
Гостивар.
(2603)
Свидетелство за VII одделение на име Атанас
Беличевски, ул. „Речиште" бр. 10", с. Драчево,
Скопје.
(2604)
Здравствена легитимација на име Томе Цоковски, ул. „Боримечка" бр. 15, Битола.
(2605)
Лична карта на име Благоја Ристески, с. Мраморани. Прилеп.
(2606)
Свидетелство за VIII одделение на име Атанас
Талески, ул. „Октомвриска" бр. 73, Прилеп. (2607)
Ученичка книшка издадена од IV одделение на
име Благојка Костова, с. Војник, Т. Велес.
(2608)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Љоки Фљамур, ул. „Цетињска" бр. 135, Тетово.
(2609)
Здравствена легитимација
на име Мирослав
Ивановски, ул. „Д. Г. Кора" бр. 10, Тетово.
(2610)
Свидетелство од гимназија на име Садуш Ј а шари, с. Доброште, Тетово.
(2611)
Свидетелство од VIII одделение на име Алириза Емина, с. Расадиште, Тетово.
(2612)
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од осумгодишното училиште „Сендер Беу"
с. Арачиново, на име Кадри Лимани, Скопје. (2613)
Индекс бр. 4641, издаден од Медицинскиот ф а култет — Скопје на име Салих Ќерими, Куманово.
(2615)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Борис Жабевски, Скопје.
(2616)
Воена книшка издадена од Скопје на име Драгомир Стошиќ, Скопје.
(2617)
Здравствени легитимации издадени од Скопје
на име Душко, Боро и Томи сите Стефановски,
Скопје.
(2618)
Слободна карта издадена од ГСП — Скопје на
име Петар Стојановски, Скопје.
(2619)
Воена книшка издадена од Дервента на име
Зариф Камберовски, Скопје.
(2620)
Работна книшка издадена од Заводот за вработување — Куманово на име Благоја Младеновски,
с. Лопате, Куманово.
(2621)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Фетије Кадриева, Скопје.
(2622)
Здравствени легитимации издадени од Скопје
на име Шекеринка и Марјан Стевковски, Скопје.
(2623)
Здравствена легитимација на име Фатиме Мифтари, Скопје.
(2524)
Работна книшка рег. бр. 1225, серија бр. 108049
издадена од Ресен на име Тодор К. Николовски,
с. Кривени, Ресен.
(2625)
Свидетелство од VII одделение на име Мемет
Зендељи, с. Градец, Тетово.
(2626)
Возачка дозвола издадена од СУП — Тетово на
име Џемаил Весели, ул. „Ленин" бр. 71, Тетово.
(2627)
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Здравствена легитимација на име Агиме Исмаили, с. Г. Седларце, Тетово.
(2628)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Хазбие Исмаили, с. Г. Седларце, Тетово.
(2629)
Свидетелство за VII одделение на име Осман
Решити, с. Врапчиште, Гостивар.
(2630)
Свидетелство за VIII одделение на име Павле
Станоески, с. Б. Црква, Прилеп.
(2631)
Свидетелство од V одделение на име Ружди
Адеми, с. Челопек, Тетово.
(1894)
Свидетелство од VI одделение на име Џељаљ
Џељадини, с. Желино, Тетово.
(1895)
Свидетелство од V одделение на име Мустафа
Дервиши, с. Требош, Тетово.
(1896)
Свидетелство од I година на име Смилка Никова, ул. „Марксова" бр. 20, Т. Велес.
(1897)
Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ
.,Т. Јанев" — с. Чашка на име Тимка Т. Димова, с.
Чашка, Т. Велес.
(1898)
Свидетелство на име Загорка Трајкоска, Хемиски интернат, Т. Велес.
(1899)
Свидетелство од VП одделение на име Рами
Абдурами, с. Требош, Тетово.
(1900)
Свидетелство од VIII одделение на име Селим
Демири, с. Пирок, Тетово.
(1901)
Свидетелство на име Благица Цветкова, ул. „Б.
Каракостов" бр. 44, Т. Велес.
(1902)
Свидетелство од П година на име Љубица Тасевска, ул. „Стефан Богоев" бр. 16, Т. Велес. (1903)
Свидетелство од I година на име Ката Ацкова,
ул. „Стр. Пинџур" бр. 21, Т. Велес.
(1904)
Свидетелство од Ш година, издадено од Средно
медицинското училиште во Битола на име Соња
Димитрова,, ул. „Т. Пановски" бр. 8а, Битола. (1905)
Свидетелство издадено од Училиштето „К. Рацин" на име Благој Јолевски, ул. „Партизанска" бр.
45, Битола.
(1906)
Диплома на име Латиф Садики, с. Лакавица,
Гостивар.
(1908)
Свидетелство за П клас гимназија на име Мехмед Џевад, ул. „Мл, Грујоски" бр. 5, Гостивар.
(1909)
Уверение за молерски занает на име Марко
Маркоски, с. Сретково, Гостивар.
(1910)
Ученичка книшка на име Милица Бојоска, ул.
„Ж. Брајкоски", Гостивар.
(1911)
Ученичка книшка за I клас на име Југослав
Цвејкоски, Гостивар.
(1914)
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