СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 12 декември 1977
Скопје
Број 43
Год. Х Х Х I I I

587.

585.
Врз основа на член 123 точка 3 од Законот за
финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74) и член 8 од
Законот за и з в р ш у в а њ е на Републичкиот буџет за
1977 година („Службен весник на СРМ" бр. 44/76),
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија донесува
О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Од средствата на Резервниот фонд на СР
Македонија се доделуваат 300.000 динари на Р е д а к цијата „Млад борец" — Скопје, за санација на
материјалната положба.
2. Средствата од претходната точка се даваат
без обврска за враќање.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на С Р
Македонија".
Бр. 12-2515/1
5 декември 1977 година
Скопје

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

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

586.
Врз основа на член 12 од Законот за з а д о л ж и телен заем за обезбедување на постојани средства
на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените
републики и автономни покраини во периодот од
1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ" бр.
44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува
О Д Л У К А
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ
НА ПОБРЗИОТ
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1977
ГОДИНА
1. Утврдените стапки во членот 8 од Законот за
задолжителниот заем за обезбедување на постојани
средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно
развиените републики и автономни покраини во
периодот од 1976 до 1980 година, се намалуваат за
10%, за 1977 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1. I. 1977 година.
Број 12-2533/1
5 декември 1977 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

Врз основа на член 23, став 3 од Законот за
материјално обезбедување на учесниците од Н а родноослободителната војна (,,Службен весник на
СРМ" бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието ца
СР Македонија донесува
О Д Л У К А
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ИСКЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА
ВОЈНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за
доделување исклучително материјално обезбедувањ е на учесниците во Народноослободителната в о ј на, кое право е установено со Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ" бр.
20/77).
Член 2
Исклучително материјално обезбедување може
да им се одреди на учесниците во Народноослободителната војна, опфатени во член 2 од Законот за
материјалното обезбедување на учесниците во Н а родноослободителната војна, ако исполнуваат еден
од следните критериуми:
— ако за време на војната и по војната постојано вршеле одговорни должности или посебни з а дачи, а кои поради годините на животот не остваруваат приходи по член на потесното семејство во
кое живеат, до висината на загарантираниот л и чен доход во Републиката;
— ако боледуваат од т е ш к и заболувања, или
се во состојби кои повлекуваат помош и нега од
страна на друго лице; и
— ако се наоѓаат во сложени услови за ж и веење во семејството и други околности поради што
се недоволно материјално обезбедени.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

588.

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

Врз основа на член 191 од Законот за и з в р ш у в а њ е на кривичните санкции („Службен весник на
СРМ" бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието
на СРМ донесува

ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ОД
НАПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ
ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО
1977 И 1978 ГОДИНА
I
Дел од приходите од наплатените парични к а з ни изречени од судовите од општа надлежност ќе
се користи за следниве намени и во висина:

12 декември,. 1977

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

Стр. 946 - Бр. 43

а) За доградба на згради за правосудните органи во;
1. Берово
900.000 динари
2. Прилеп
4.800.000 динари
3. Штип
4.800.000 динари
б) За адаптација на згради за правосудните
органи во:
1. Охрид
30.000 динари
2. Тетово
40.000 динари
3. Титов Велес
100.000 динари
П
Користењето на средствата од точка I ќе се
врши според следнава динамика:
1. Во 1977 година
5.870.000 динари
2. Во 1978 година
4.800.000 динари
Ш
Средствата од точка I ќе ги користат органите
на кои им се наменети.
За користење на средствата Републичкиот секретаријат за правосудство склучува договор со
корисниците.
Со договорот се определува начинот на користењето на средствата определени со оваа одлука.
IV
Средствата распределени со оваа програма ќе
се пренесат на користење веднаш по склучувањето
на договорот.
Бр. 12-2289/1
Претседател
9 ноември 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје
Благој Попов, с. р.

591.
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за
внатрешни работи („Службен весник на СРМ", бр.
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни
работи донесува

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА
Член 1
Во Правилникот за определување на работници во органите за внатрешни работи што имаат
својство на овластени службени лица („Службен
весник на СРМ", бр. 41/73, 22/76 и 30/77), во член 1
став 2 точка 5, по зборовите „здравствени-превентивни работи", се додаваат зборовите „информативно-прспагандни и издавачки работи".
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Број 05-17948/1
7 декември 1977 година
Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

592.

589.
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот
совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Р е публика Македонија донесува

Врз основа на член 33 од Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот
промет и минимално-техничките услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ" бр.
40/72 и 30/77), Комитетот за туризам и угостителство
донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се именува за виши советник во Извршниот
совет на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија Азем Зулфиќари, амбасадор на С Ф Р Ј
во Бурма, сметано од 1. 11. 1977 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-1407/1
Претседател
9 ноември 1977 година
на Извршниот совет,
Скопје'
Благој Попов, с. р.

590.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот
за Центарот за образование на кадри за безбедност
и општествена самозаштита („Службен весник на
СРМ" бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА
I. За директор на Центарот за стручно образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, се именува
Јордан Спасевски, директор на Средното училиште за внатрешни работи.
П. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
па Социјалистичка Република Македонија".
Број 12-2406/1
9 ноември 1977 година
Скопје

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

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБАТА, УРЕДУВАЊЕТО И ОПРЕМУВАЊЕТО НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ
ОБЈЕКТИ
Член 1
Во Правилникот за минималните технички услови за изградбата, уредувањето и опремувањето
на угостителските објекти („Службен весник на
СРМ" бр. 20/73 и 11/75) член 51 се менува и гласи:
„Во ресторан се приготвуваат и послужуваат
сите видови јадења и пијалаци".
Член 2
Член 62 се менува и гласи:
„Во гостилница се приготвуваат и послужуваат
претежно топли јадења, специјалитети и пијалаци".
Член 3
Член 64 се менува и гласи:
„Во народна к у ј н а се приготвуваат и послуж у в а а т поедноставни топли и ладни јадења.
Во народната кујна не смее да се приготвуваат и послужуваат специјалитети и точат алкохолни пијалаци".
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
СРМ".
Бр. 03-279
26 октомври 1977 година
Скопје
Претседател
на Комитетот за туризам и
угостителство,
инж. Никола Горичан, с. р.

12 декември 1977

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 43 -

Стр. 947

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ
323.
Врз основа на член 136 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од
Општествениот договор за ,заедничките основи на
самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на
СРМ", бр. 41/75), Собранието на град Скопје, собранијата на општините, Градскиот и општинските комитети на Сојузот на комунистите на Македонија,
Градската и општинските конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Градскиот и општинските совети на Сојузот
на синдикатите на Македонија, Градскиот и општинските одбори на Сојузот на здруженијата на
борците од Народноослободителната
војна
на
Македонија, Градската и општинските
конференции на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија од територијата на Социјалистичка Република Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија и Советот на
Сојузот на синдикатите на Македонија, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОПШТИНИТЕ НА СР
МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа самоуправна спогодба (во натамошниот
текст: спогодба) се уредуваат основите и мерилата
за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите кои според своите општи
акти ги избираат односно именуваат: Собранието
на град Скопје, собранијата на општините, Градскиот и општинските комитети на Сојузот на комунистите на Македонија, Градската и општинските
конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Градскиот и општинските совети на Сојузот на синдикатите на Македонија, Градскиот и општинските одбори на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија, Градската и општинските конференции на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија и Заедницата на
општините и градовите на Македонија (во натамошниот текст: учесници).
Член 2
Функцијата на делегат на собранијата на општините и член на раководствата на општественополитичките организации во општините се почесни
општествени функции и, по правило, се вршат без
надоместок.
За одредени функции што бараат поголемо ангажирање во нивното вршење, а кои со свои општи
акти ќе ги определат учесниците на Спогодбата,
се определува личен доход.
На начин утврден со оваа спогодба се утврдува листа на функционери што ги избираат и именуваат учесниците, како и листа на функции од
претходниот став.
Член 3
Основите и мерилата утврдени со оваа спогодба служат како основа за донесување на посебен
акт од страна на учесниците на Спогодбата за утврдување на личен доход и на другите примања.
II. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА
ОПШТИНИТЕ
Член 4
Учесниците на Спогодбата се согласуваат дека
висината на личните доходи на избраните, односно
именуваните функционери (во натамошниот текст:

функционери) треба, пред се, да зависи од стопанската развиеност, бројот на населението, бројот на
активните работници и висината на националниот
доход што се остварува во општината каде се одвива делокругот на работењето на функционерите.
Член 5
Тргнувајќи од принципите и основите од претходниот член учесниците на Спогодбата ги утврдуваат следните групи на општини според кои ќе се
определуваат критериумите за личните доходи на
9
функционерите:
— во првата група спаѓа градот Скопје;
— во втората група спаѓаат следните општини:
Битола, Гостивар, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, Титов Велес, Штип и општините од
подрачјето на градот Скопје: Центар, Карпош, К и села Вода, Гази Баба и Чаир;
— во третата група спаѓаат следните општини:
Гевгелија, Делчево,
Кавадарци, Кичево, Кочани,
Крива Паланка, Радовиш, Ресен, Свети Николе,
Струга и Неготино;
— во четвртата група спаѓаат следните општини: Берово, Македонски Брод, Валандово, Виница,
Дебар, Демир Хисар, Кратово, Крушево и Пробиштип.
На функционерите на Заедницата на општините и градовите на Македонија личниот доход и
другите примања ќе им се определуваат во рамките на коефициентот утврден во втората група на
општини.
Член 6
Висината на личните доходи на функционерите во општините се утврдува согласно уставното
начело за распределба според трудот, општественополитичкото значење на функцијата, сложеноста и
обемот на работите, одговорноста во вршење на
функцијата, како и според годините на работниот
стаж.
Член 7
Личните доходи на функционерите според критериумите утврдени во член 4, 5 и 6 од оваа спогодба се утврдуваат кога просечниот личен доход
по вработен во стопанството остварен на подрачјето
на градот, односно општината во претходната година, но не повеќе од остварениот просечен личен
доход ЕО стопанството на Републиката од претходната година за општините кои го надминуваат тој
просек, ќе се пресмета со следните коефициенти:
а) за функционери од првата група (алинеја
прва од член 5) — до 4,00;
б) за функционери во општините од втората
група (алинеја втора од член 5) — до 3,50;
в) за функционери во општините од третата
1рупа (алинеја трета од член 5) — до 3,20;
г) за функционери во општините од четвртата
група (алинеја четврта од член 5) — до 3,00.
Член 8
Со општ акт учесниците на Спогодбата утврдуваат листа на функции и коефициенти за одделните функции во согласност со одредбите на оваа
спогодба.
При донесувањето на општиот акт од претходниот став, учесниците на Спогодбата вршат претходно усогласување на ниво на општината преку
заедничко координационо тело.
Одлуката за усогласување на листата на ф у н к циите и коефициентите на функционерите Координационото тело ја доставува и до комисијата за
следење на Спогодбата (член 18 од Спогодбата).
Врз основа на критериумите од член 5, 6 и 7 од
оваа спогодба и извршеното усогласување од претходниот став, секој учесник на Спогодбата со посебен акт ги утврдува поединечните коефициенти
за личните доходи на своите функционери.
Член 9
Месечниот износ на личниот доход на ф у н к ционерите чии функции не се утврдуваат во лис-
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тата на функционерите во смисла на претходниот
член на оваа спогодба, односно на функционерите
што се поставуваат во органите и организациите во
општината, се утврдува во општите акти за утврдување листа на функции и за одредување на коефициентите за одделните функции што ги донесуваат надлежните органи односно тела, во согласност со основите и мерилата утврдени со оваа спогодба.
Член 10
До донесување на закон или друг акт, со кој
поблиску ќе се определат критериумите за вреднување на минатиот труд, месечниот личен доход
утврден според мерилата од член 5, 6 и 7 на оваа
спогодба ќе се зголемува според годините на р а ботниот стаж, изразен во признат пензиски стаж,
со 0,5 отсто за секоја година по навршените 5 години работа до утврдениот со закон работен стаж
за во пензија.
Жените кои имаат над 25 години работен стаж,
процентот од претходниот став се зголемува со
уште 0,25 отсто.
Член 11
Личните доходи на функционерите се усогласуваат најмалку еднаш годишно според просечниот
пораст на личниот доход на вработените во стопанството на градот, општината, односно Републиката во претходната година, земајќи ги предвид
официјалните податоци на Заводот за статистика
на СРМ.
Координационото тело од член 8 од оваа спогодба, го утврдува процентот на зголемувањето на
личниот доход според одредбите на став 1 од овој
член.
Ако Координационото тело утврди дека д в и ж е њето на личниот доход на вработените во стопанството на градот, општината, односно Републиката
е над движењето предвидено со резолуцијата за
тековната година, на учесниците на Спогодбата им
предлага друг процент на зголемување, водејќи
сметка да не се нарушат утврдените соодноси.
Член 12
На функционерите чиј личен доход пред изборот односно именувањето на новата ф у н к ц и ј а бил
поголем од личниот доход што се утврдува согласно со одредбите од член 6 и 7 на оваа спогодба, по
правило, им се утврдува личен доход во износ што
го имале на поранешната функција, односно работното место. Вака утврдениот личен доход мирува
се додека не се создадат услови за примена на
критериумите од член 6 и 7 на оваа спогодба.
Мирувањето на личниот доход според став 1
од овој член не се однесува за функционерите со
над 35 години работен стаж за мажи, односно 30
години за жени.
Член 13
Лицето вработено во организацијата на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница односно орган, а што е избрано односно именувано на одредена општествена ф у н к ц и ј а која
бара повисок степен на ангажираност, својот личен
доход продолжува да го остварува во организацијата на здружен труд, со тоа што во договор со
неа и се рефундира износот на неговиот личен доход.
Ако личниот доход од претходниот став е понизок од износот на личниот доход утврден на
функцијата што се врши, на функционерот може
да му се исплатува разлика во износ до 30% од
износот на личниот доход утврден за дадената
функција.
Износот на делот на личниот доход од претходниот став, заедно со износот на месечниот личен
доход што функционерот го остварува во организација на здружениот труд, во друга самоуправна
организација или заедница односно орган не може
да биде поголем од износот на личниот доход предвиден за функцијата што ја врши.
Висината на делот на личниот доход од став 2
на овој член се утврдува со општиот акт на учесникот на Спогодбата.
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Ш. ДРУГИ П Р И М А Њ А
Член 14
На функционерите што ги избираат, односно
именуваат учесниците на оваа спогодба може да
им се определува надоместок за користење на годишен одмор во износ од 60% од просечниот личен
доход остварен во стопанството во Републиката во
претходната година.
Член 15
Јубилејните награди и другите примања по одделен функционер не може да бидат поголеми од
едномесечниот просечен личен доход остварен во
стопанството во Републиката во претходната година.
Член 16
Примањата на функционерите што ги избираат
односно именуваат учесниците на оваа спогодба
што се исплатуваат на товар на материјалните трошоци можат да изнесуваат најмногу:
— дневниците за службено патување во земјата можат да изнесуваат најмногу до 12% од просечниот месечен личен доход по вработен во стопанството во Републиката во претходната година, а
ако одделно се признаваат трошоците за ноќевање, според приложената сметка вкупната висина
на дневниците не може да изнесува повеќе од 15%
од основицата;
— дневниците за службено патување во странство се признаваат до висината утврдена со прописите што в а ж а т за републичките органи на управата;
— надоместокот на трошоците за превоз при
службено патување во висина на стварните трошоци;
— под услови пропишани со општ акт на учесникот на Спогодбата, според кои може да се користи сопствено возило за службени цели, надоместокот да изнесува најмногу до 30% од продажната цена на еден литар бензин за изминат километар ;
— во случај на остварување на право на пензија на функционерот му припаѓа право на надоместок во висина на тримесечен износ на надоместокот на личниот доход, доколку со закон за одделни органи или служби не е поинаку определено;
— надоместокот за одвоен живот од семејството
може да изнесува најмногу 65% од просечниот личен доход на вработените во стопанството на Р е публиката во претходната година;
— надоместокот на остварените трошоци за селидба од поранешното место на постојаното ж и веење во седиштето на општината и обратно;
— во случај на смрт на функционерот, на лицето што го извршило погребот му припаѓа право
на надоместок на трошоците за погребот во висина
на двомесечен износ на личниот доход на умрениот.
Член 17
Учесниците на Спогодбата со свои посебни акти
ќе ги утврдат поблиските мерила и услови за користење на средствата од член 14 и 16 на оваа спогодба.
IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
СПОГОДБАТА
Член 18
Спроведувањето на оваа спогодба го следи и
врши Републичката конференција на учесниците
во спогодувањето (во натамошниот текст: к о н ф е ренција) составена од преставници-делегати на сите
учесници на спогодбата.
Во конференцијата учесниците на Спогодбата
од подрачјето на една општина избираат еден делегат чиј мандат трае 2 години.
Конференцијата на учесниците во спогодувањето од редот на делегатите избира комисија за
следење на спогодбата како свој извршен орган.
Комисијата од претходниот став се состои од
9 члена, чиј мандат трае најмногу 2 години.
Член 19
Во остварувањето на функциите од член 18 на
оваа спогодба конференцијата особено:
— избира претседател и заменик на претседателот;
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— избира членови на комисијата;
— ги разгледува анализите и информациите за
примена на Спогодбата;
— донесува заклучоци и препораки во врска со
примената на Спогодбата;
— утврдува предлог на спогодба, односно изменување и дополнување.
Ч л е н 20
Комисијата за следење на Спогодбата ги врши
следните работи:
— утврдува нацрт на Спогодбата, односно изменување и дополнување;
— дава појаснување за примената на одредбите
на Спогодбата;
— ја следи примената на Спогодбата и подготвува анализи и информации за К о н ф е р е н ц и ј а т а и
учесниците на Спогодбата;
— донесува заклучоци и у к а ж у в а на учесниците на Спогодбата за неправилноста во примената
на Спогодбата и ги известува другите заинтересирани органи и организации.
Член 21
З а обезбедување доследна примена на политиката, основите и критериумите утврдени со оваа
спогодба, учесниците се д о л ж н и да водат евиденц и ј а за податоците што се од значење за следење
на примената на одредбите од оваа спогодба и да
доставуваат извештаи до:
— комисијата и
— надлежните ф и л и ј а л и на СОК.
Член 22
Учесниците на Спогодбата се обврзуваат да
применуваат единствена методологија на начин за
редовно следење и информирање што ќе ја утврди
Координациониот одбор за следење на примената на
Општествениот договор.
Член 23
Административните и стручните работи на конференцијата и комисијата од член 18 на оваа спогодба ги врши Стручната служба на Заедницата на
општините и градовите на Македонија.
V. ПОСТАПКА ЗА И З М Е Н У В А Њ Е И ДОПОЛНУВ А Њ Е НА СПОГОДБАТА
Ч л е н 24
Постапка за изменување и дополнување на
оваа спогодба може да покрене секој од учесниците
во Спогодбата со образложено писмено барање.
Барањето од претходниот став, заедно со измената и дополнувањето што се предлага, се доставува до комисијата.
Член 25
По добивањето на
барањето од претходниот
член, комисијата изготвува нацрт на спогодба к о ј а
ја доставува до сите учесници на Спогодбата, кои
се должни во рок од 30 дена да се произнесат по
предложениот нацрт.
Комисијата, врз основа на нацртот, мислењата
и забелешките изнесени во постапката на јавната
дискусија од учесниците на Спогодбата, изготвува предлог на спогодба.
Предлогот на Спогодбата го утврдува К о н ф е ренцијата.
Член 26
Измените и дополнувањата на оваа спогодба
ќе се сметаат за донесени кога ќе ги усвојат сите
учесници на Спогодбата во истоветен текст.
VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 27,
Функционерите кои остваруваат личен доход
според оваа спогодба имаат право на личен доход
и другите примања утврдени со Спогодбата, од денот на стапувањето на ф у н к ц и ј а т а до к р а ј о т на месецот во кој се разрешени од ф у н к ц и ј а т а .
По исклучок од претходниот став, ф у н к ц и о н е рите кои по истекот на рокот на кој се избрани односно именувани не се повторно избрани односно
именувани на истата ф у н к ц и ј а или се разрешени
пред истекот на рокот на кој се именувани имаат
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право на личен доход се додека не засноваат нов
работен однос но најдолго до една година, сметано
од денот на разрешувањето.
Општ акт со кој се уредуваат правата од претходните ставови донесува секој учесник на Спогодбата.
Ч л е н 28
Оваа спогодба се смета за донесена ако во истоветен текст се усвои од учесниците на Спогодбата.
Член 29
Кон оваа спогодба може да пристапат и други
учесници доколку во целост ги п р и ф а т а т одредбите на Спогодбата и можат според утврдените
критериуми да бидат учесници на овој круг на
Спогодбата.
Ч л е н 30
Учесниците на Спогодбата во рок од 60 дена
од нејзиното влегување во сила ќе ги усогласат
своите општи акти со неговите одредби и ќе и ги
достават на увид на комисијата од член 18 на оваа
спогодба.
Ч л е н 31
Со донесувањето на оваа спогодба, престанува
да в а ж и Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласувањето на личните
доходи и другите примања на функционерите што
ги избираат односно именуваат собранијата на општините и општествено-политичките организации
на општините во Социјалистичка Република М а к е донија, потпишан на 9 септември 1975 година.
Ч л е н 32
Оваа спогодба ќе се достави до Републичкиот
секретаријат за труд заради воведување во евиденцијата.
Ч л е н 33
Оваа спогодба влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.
Ч л е н 34
Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Во просториите на Собранието на град Скопје
се состанаа овластените претставници на учесниците на спогодувањето и откако ги депонираа овластувањата за п р и ф а ќ а њ е на оваа спогодба, на ден
29 јуни 1977 година во Скопје, ја потпишаа оваа
спогодба:
1. З а Советот на Сојузот на
синдикатите на Македонија,
Славко Гелевски, с. р.
2. З а Заедницата на општините
и градовите на Македонија,
Методија Петровски, с. р.
3. За Собранието на град Скопје,
Јован Цубалевски, с. р.
4. З а Градскиот комитет на
СКМ - Скопје,
Јован Цубалевски, с. р.
5. За Градската к о н ф е р е н ц и ј а
на ССРНМ - Скопје,
Јован Цубалевски, с. р.
6. За Градскиот совет на
СОМ - Скопје,
Јован ЦуБалевски, с. р.
7. З а Градскиот одбор на С З Б
на НОВ — Скопје,
Јован Цубалевски, с. р.
8. З а Градската к о н ф е р е н ц и ј а
на ССММ - Скопје,
Јован Цубалевски, с. р.
9. За Собранието на општина
„Центар" — Скопје,
Љубен Давко, с. р.
10. За Општинскиот комитет
на СКМ — „Центар" — Скопје,
Љубен Давко, с. р.
11. З а Општинската к о н ф е р е н ц и ј а
на ССРНМ - „Центар" - Скопје,
Љубен Давко, с. р,
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12. За Општинскиот совет
на СОМ - „Центар" - Скопје,
Љубен Давко, с. р.
13. За Општинскиот одбор на С З Б
од НОВ - „Центар" - Скопје,
Љубен Давко, с. р.
14. За Општинската конференција
на ССММ - „Центар" - Скопје,
Љубен Давко, с. р.
15. За Собранието на општина
„Карпош" — Скопје,
Бранко Фрицханд, с. р.
16. За Општинскиот комитет
на СКМ — „Карпош" — Скопје,
Бранко Фрицханд, с. р.
17. За Општинската конференција
на ССРНМ — „Карпош" — Скопје,
Бранко Фрицханд, с. р.
18. За Општинскиот совет
на ОСМ — „Карпош" — Скопје,
Бранко Фрицханд, с. р.
19. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — „Карпош" — Скопје,
Бранко Фрицханд, с. р.
20. За Општинската конференција
на ССММ - „Карпош" - Скопје,
Бранко Фрицханд, с. р.
21. За Собранието на општина
„Кисела Вода" — Скопје,
Душко Апостолов, с. р.
22. За Општинскиот комитет
на СКМ — „Кисела Вода" — Скопје,
Душко Апостолов, с. р.
23. За Општинската конференција
на ССРНМ - „Кисела Вода" - Скопје,
Душко Апостолов, с. р.
24. За Општинскиот совет на ССМ
„Кисела Вода" — Скопје,
Душко Апостолов, с. р.
25. За Општинскиот одбор, на СЗБ
на НОВ — „Кисела Вода" — Скопје,
Душко Апостолов, с. р.
26. За Општинската конференција
на ССММ - „Кисела Вода" - Скопје,
Душко Апостолов, с. р.
27. За Собранието на општина
„Чаир" — Скопје,
Рамадан Мамут, с. р.
28. За Општинскиот комитет на СКМ
„Чаир" — Скопје,
Рамадан Мамут, с. р.
29. За Општинската конференција
на ССРНМ - „Чаир" - Скопје,
Рамадан Мамут, с. р.
30. За Општинскиот совет на ССМ
„Чаир" — Скопје,
Рамадан Мамут, с. р.
31. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — „Чаир" — Скопје,
Рамадан Мамут, с. р.
32. За Општинската конференција
на ССММ - „Чаир" - Скопје,
Рамадан Мамут, с. р.
33. За Собранието на општина
„Гази Баба" — Скопје,
Круме Степанулевски, с. р.
34. За Општинскиот комитет на СКМ —
„Гази Баба" — Скопје,
Круме Степанулевски, с. р.
35. За Општинската конференција
на ССРНМ - „Гази Баба" - Скопје,
Круме Степанулевски, с. р.
36. За Општинскиот совет на ССМ
„Гази Баба" — Скопје,
Круме Степанулевски, с. р.
37. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ - „Гази Баба" - Скопје,
Круме Степанулевски, с. р.
38. За Општинската конференција
на ССММ - „Гази Баба" - - Скопје,
Круме Степанулевски, с. р.
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39. За Собранието на општина
Битола,
Нове Јоновски, с. р.
40. За Општинскиот комитет
на СКМ — Битола,
Нове Јоновски, с. р.
41. За Општинската конференција
на ССРНМ - Битола,
Нове Јоновски, с. р.
42. За Општинскиот совет
на СОМ - Битола,
Нове Јоновски, с, р.
43. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Битола,
Нове Јоновски, с. р.
44. За Општинската конференција
на ССММ - Битола,
Нове Јоновски, с. р.
45. За Собранието на општина
Гостивар,
Перо Ристоски, с. р.
46. За Општинскиот комитет
на СКМ — Гостивар,
Перо Ристоски, с. р.
47. За Општинската конференција
на ССРНМ - Гистивар,
Перо Ристоски, с. р.
48. За Општинскиот совет
на ССМ — Гостивар,
Перо Ристоски, с. р.
49. За Општинскиот одбор на С З Б —
на НОВ — Гостивар,
Перо Ристоски, с. р.
50. За Општинската конференција
на ССММ — Гостивар,
Перо Ристоски, с. р.
51. За Собранието на општина
Куманово,
Томислав Велковски, с. р.
52. За Општинскиот комитет
на СКМ — Куманово,
Томислав Велковски, с. р.
53. За Општинската конференција
на ССРНМ - Куманово,
Томислав Велковски, с. р.
54. За Општинскиот совет
на ССМ — Куманово,
Томислав Велковски, с. р.
55. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ - Куманово,
Томислав Велковски, с. р.
56. За Општинската конференција
на ССММ - Куманово,
Томислав Велковски, с. р.
57. За Собранието на општина
Охрид,
Петар Василевски, с. р.
58. За Општинскиот комитет
на СКМ Охрид,
Петар Василевски, с. р.
59. За Општинската конференција
на ССРНМ - Охрид,
Петар Василевски, с. р.
60. За Општинскиот совет
на ССМ - Охрид,
Петар Василевски, с. р.
61. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Охрид,
Петар Василевски, с. р.
62. За Општинската конференција
на ССММ - Охрид,
Петар Василевски, с. р.
63. За Собранието на општина
Прилеп,
Пандо Бачанов, с. р.
64. За Општинскиот комитет
на СКМ Прилеп,
Пандо Бачанов, с. р.
65. За Општинската конференција
на ССРНМ - Прилеп,
Пандо Бачанов, с. р,
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66. За Општинскиот совет
на ССМ — Прилеп,
Пандо Бачанов, с. р.
67. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — Прилеп,
Пандо Бачанов, с. р.
68. За Општинската конференција
на ССММ - Прилеп,
Пандо Бачанов, с. р.
69. За Собранието на општина
Струмица,
Васил Хаџи Тосев, с. р.
70. За Општинскиот комитет
на СКМ — Струмица,
Васил Хаџи Тосев, с. р.
71. За Општинската конференција
на ССРНМ - Струмица,
Васил Хаџи Тосев, с. р.
72. За Општинскиот совет
на ССМ — Струмица,
Васил Хаџи Тосев, с. р.
73. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Струмица,
Васил Хаџи Тосев, с. р.
74. За Општинската конференција
на ССММ - Струмица,
Васил Хаџи Тосев, с. р.
75. За Собранието на општина
Тетово,
Феми Хавзију, с. р.
76. За Општинскиот комитет
на СКМ - Тетово,
Феми Хавзију, с. р.
77. За Општинската конференција
на ССРНМ - Тетово,
Феми Хавзију, с. р.
78. За Општинскиот совет
на ССМ - Тетово,
Феми Хавзију, с. р.
79. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ - Тетово,
Феми Хавзију, с. р.
80. За Општинската конференција
на ССММ - Тетово,
Феми Хавзију, с. р.
81. За Собранието на општина
Титов Велес,
Страхил Карталов, с. р.
82. За Општинскиот комитет
на СКМ — Титов Велес,
Страхил Карталов, с. р.
83. За Општинската конференција
на ССРНМ - Титов Велес,
Страхил Карталов, с. р.
84. За Општинскиот совет
на ССМ — Титов Велес,
Страхил Карталов, с. р.
85. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Титов Велес,
Страхил Карталов, с. р.
86. За Општинската конференција
на ССММ — Титов Велес,
Страхил Карталов, с. р.
87. За Собранието на општина
Штип,
Тодор Кралев, с. р.
88. За Општинскиот комитет
на СКМ - Штип,
Тодор Кралев, с. р.
89. За Општинската конференција
на ССРНМ - Штип,
Тодор Кралев, с. р.
90. За Општинскиот совет
на ССМ - Штип,
Тодор Кралев, с. р.
91. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ - Штип,
Тодор Кралев, с. р.
92. За Општинската конференција
на ССММ - Штип,
Тодор Кралев, с. р.

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 43 - Стр. 951

93. За Собранието на општина
Гевгелија,
Глигор Дајлиев, с. р.
94. За Општинскиот комитет
на СКМ - Гевгелија,
Глигор Дајлиев, с. р.
95. За Општинската конференција
на ССРНМ - Гевгелија,
Глигор Дајлиев, с. р.
96. З а Општинскиот совет
на СОМ — Гевгелија,
Глигор Дајлиев, с. р.
97. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Гевгелија,
Глигор Дајлиев, с. р.
98. За Општинската конференција
на ССММ — Гевгелија,
Глигор Дајлиев, с. р.
99. За Собранието на општина
Делчево,
Обрен Велковски, с. р.
100. За Општинскиот комитет
на СКМ — Делчево,
Перо Синадиновски, с. р.
101. За Општинската конференција
на ССРНМ — Делчево,
Перо Синадиновски, с. р.
102. За Општинскиот совет
на СОМ — Делчево,
Љупчо Стојменов, с. р.
103. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Делчево,
Ахмет Демировски, с. р.
104. За Општинската конференција
на ССММ - Делчево,
Љупчо Евтиновски, с. р.
105. З а Собранието на општина
Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
106. З а Општинскиот комитет
на СКМ — Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
107. За Општинската конференција
на ССРНМ - Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
108. За Општинскиот совет
на ССМ — Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
109. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
НО. За Општинската конференција
на ССММ — Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
111. За Собранието на општина
Кичево,
Живко Спасески, с. р.
112. За Општинскиот комитет
на СКМ — Кичево,
Рахман Фејза, с. р.
113. За Општинската конференција
на ССРНМ - Кичево,
Бекир Селими, с. р.
114. За Општинскиот совет
на ССМ - Кичево,
Стојмир Маркоски, с. р.
115. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Кичево,
Димитрија Ристоски, с. р.
116. За Општинската конференција
на ССММ - Кичево,
Медиме Шејдоска, с. р.
117. За Собранието на општина
Кочани,
Михаил Стефанов, с. р.
118. За Општинскиот комитет
на С КМ — Кочани,
Михаил Стефанов, с. р.
119. За Општинската конференција
на ССРНМ - Кочани,
Михаил Стефанов, с. р.
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120. За Општинскиот совет
на ССМ - Кочани,
Михаил Стефанов, с. р.
121. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Кочани,
Михаил Стефанов, с. р.
122. За Општинската конференција
на ССММ - Кочани,
Михаил Стефанов, с. р.
123. За Собранието на општина
Крива Паланка,
Јордан Стефановски, с. р.
124. За Општинскиот комитет
на СКМ — Крива Паланка,
Јордан Стефановски, с. р.
125. За Општинската конференција
на ССРНМ - Крива Паланка,
Јордан Стефановски, с. р.
120. За Општинскиот совет
на ССМ — Крива Паланка,
Јордан Стефановски, с. р.
127. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — Крива Паланка,
Јордан Стефановски, с. р.
128. За Општинската конференција
на ССММ — Крива Паланка,
Јордан Стефановски, с. р.
129. За Собранието на општина
Радовиш,
Симо Петров, с. р.
130. За Општинскиот комитет
на СКМ — Радовиш,
Златан Митев, с. р.
131. За Општинската конференција
на ССРНМ - Радовиш,
Симо Петров, с. р.
132. За Општинскиот совет
на ССМ — Радовиш,
Симо Петров, с. р.
133. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — Радовиш,
Љупчо Матрапазов, с. р.
134. За Општинската конференција
на ССММ - Радовиш,
Симо Петров, с. р.
135. За Собранието на општина
Ресен,
Науме Петковски, с. р.
136. За Општинскиот комитет
на СКМ - Ресен,
Науме Петковски, с. р.
137. За Општинската конференција
на ССРНМ - Ресен,
Науме Петковски, с. р.
138. За Општинскиот совет
на ССМ — Ресен,
Науме Петковски, с. р.
139. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ - Ресен,
Науме Петковски, с. р.
140. За Општинската конференција
на ССММ - Ресен,
Науме Петковски, с. р.
141. За Собранието на општина
Свети Николе,
Љубомир Трајчев, с. р.
142. За Општинскиот комитет
на СКМ — Свети Николе,
Љубомир Трајчев, с. р.
143. За Општинската конференција
на ССРНМ - Свети Николе,
Љубомир Трајчев, с. р.
144. За Општинскиот совет
на ССМ — Свети Николе,
Љубомир Трајчев, с. р.
145. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Свети Николе,
Љубомир Трајчев, с. р.
146. За Општинската конференција
на ССММ — Свети Николе,
Љубомир Трајчев, с. р,
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147. За Собранието на општина
Струга,
Белкија Дервиши, с. р.
148. За Општинскиот комитет
на СКМ - Струга,
Глигор Ќелешоски, с. р.
149. За Општинската конференција
на ССРНМ - Струга,
Глигор Ќелешоски, с. р.
150. За Општинскиот совет
на СОМ — Струга,
Ристо Бажуровски, с. р.
151. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Струга,
Глигор Ќалешоски, с. р.
152. За Општинската конференција
на ССММ - Струга,
Глигор Ќелешоски, с. р.
153. За Собранието на општина
Неготино,
Цветко Стојковски, с. р.
154. За Општинскиот комитет
на СКМ — Неготино,
Цветко Стојковски, с. р.
155. За Општинската конференција
на ССРНМ - Неготино,
Цветко Стојковски, с. р.
156. За Општинскиот совет
на ССМ — Неготино,
Цветко Стојковски, с. р.
157. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Неготино,
Димо Петров, с. р.
158. За Општинската конференција
на ССММ - Неготино,
Ацо Тренов, с. р.
159. За Собранието на општина
Берово,
Ѓорги Туџарски, с. р.
160. За Општинскиот комитет
на СКМ — Берово,
Ѓорги Туџарски, с. р.
161. За Општинската конференција
на ССРНМ - Берово,
Ѓорги Туџарски, с. р.
162. За Општинскиот совет
на ССМ — Берово,
Ѓорги Туџарски, с. р.
163. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — Берово.
Ѓорги Туџарски, с. р.
164. За Општинската конференција
на ССММ - Берово,
Ѓорги Туџарски, с. р.
165. За Собранието на општина
Македонски Брод,
Вемче Станкоски, с. р.
166. За Општинскиот комитет
на СКМ — Македонски Брод,
Боривој Митоски, с. р.
167. За Општинската конференција
на ССРНМ - Македонски Брод,
Боривој Митоски, с. р.
108. За Општинскиот совет
на ССМ — Македонски Брод,
Стојан Кофилоски, с. р.
169. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Македонски Брод,
Ратко Новески, с. р.
17,0. За Општинската конференција
на ССММ - Македонски Брод,
Боривој Митоски, с. р.
171. За Собранието на општина
Валандово,
Благој Шунтов, с. р.
172. За Општинскиот комитет
на СКМ — Валандово,
Благој Шунтов, с. р.
173. За Општинската конференција
на ССРНМ — Валандово,
Благој Шунтов, с. р.
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174. За Општинскиот совет
на ССМ - Валандово,
Благој Шунтов, с. р.
175. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ - Валандово,
Благој Шунтов, с. р.
176. За Општинската конференција
на ССММ - Валандово,
Благој Шунтов, с. р.
177. За Собранието на општина
Виница,
Сабри Јусрефовски, с. р.
178. За Општинскиот комитет
на СКМ — Виница,
Сабри Јусрефовски, с. р.
179. За Општинската конференција
на ССРНМ - Виница,
Сабри Јусрефовски, с. р.
130. За Општинскиот совет
на ССМ — Виница,
Сабри Јусрефовски, с. р.
181. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Виница,
Сабри Јусрефовски, с. р.
182. За Општинската конференција
на ССММ — Виница,
Сабри Јусрефовски, с. р.
183. За Собранието на општина
Дебар,
Мухамед Каба, с. р.
184. За Општинскиот комитет
на СКМ - Дебар,
Мухамед Каба, с. р.
185. За Општинската конференција
на ССРНМ - Дебар,
Мухамед Каба, с. р.
186. За Општинскиот совет
на ССМ - Дебар,
Мухамед Каба, с. р.
187. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ - Дебар,
Мухамед Каба, с. р.
188. За Општинската конференција
на ССММ - Дебар,
Мухамед Каба, с. р.
189. З а Собранието на општина
Демир Хисар,
Љубе Јанкуловски, с. р.
190. За Општинскиот комитет
на ССМ — Демир Хисар,
Љубе Јанкуловски, с. р.
191. За Општинската конференција
на ССРНМ - Демир Хисар,
Љубе Јанкуловски, с. р.
192. За Општинскиот совет
на ССМ — Демир Хисар,
Цветко Катевски, с. р.
193. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Демир Хисар,
Љубе Јанкуловски, с. р.
194. За Општинската конференција
на ССММ - Демир Хисар,
Славица Ивановска, с. р.
195. За Собранието на општина
Кратово,
Боривое Јанкуловски, с. р.
196. За Општинскиот комитет
на СКМ — Кратово,
Боривое Јанкуловски, с. р.
197. За Општинската конференција
на ССРНМ - Кратово,
Боривое Јанкуловски, с. р.
198. За Општинскиот совет
на ССМ — Кратово,
Боривое Јанкуловски, с. р.
199. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — Кратово,
Боривое Јанкуловски, с. р.
200. За Општинската конференција
на ССММ — Кратово,
Добре Иванов, с. р.
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201. За Собранието на општина
Крушево,
Сатир Меле, с. р.
202. За Општинскиот комитет
на СКМ - Крушево
Сатир Меле, с. р.
203. За Општинската конференција
на ССРНМ - Крушево,
Сатир Меле, с. р.
204. За Општинскиот совет
на ССМ - Крушево,
Сатир Меле, с. р.
205. За Општинскиот одбор на СЗБ
на НОВ — Крушево,
Сатир Меле, с. р.
206. За Општинската конференција
на ССММ — Крушево,
Сатир Меле, с. р.
207. За Собранието на општина
Пробиштип,
Стојан Максимовски, с. р.
208. За Општинскиот комитет
на СКМ — Пробиштип,
Стојан Максимовски, с. р.
209. За Општинската конференција
на ССРНМ - Пробиштип,
Стојан Максимовски, с. р.
210. За Општинскиот совет
на ССМ — Пробиштип,
Димитар Стефановски, с. р.
211. За Општинскиот одбор на С З Б
на НОВ — Пробиштип,
Стојан Максимовски, с. р.
212. За Општинската конференција
на ССММ - Пробиштип,
Стојан Максимовски, с. р.

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни
следните загубени документи:
Диплома за средно хемиско училиште на име
Цвета Крстева, ул. „М. Горки" бр. 108, Т. Велес.
(3403)
Лична карта на име Бехри Сулимани, с. Пирок, Тетово.
(3404)
Диплома на име Сељатин Дехари, с. Гајре, Тетово.
(3405)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Бари Ибиши, с. Групчин ,Тетово.
(3306)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Семедије Ибиши, с. Групчин, Тетово.
(3407)
Земјоделски здравствени легитимации на име
Ферат и Беким Ибиши, с. Групчин, Тетово.
(3408)
Ученичка книшка на име Трајан Трпески, с.
Драчево - Скопје.
(3410)
Свидетелство од VIII одделение на име Цена
Славеска, с. Томино Село, Битола.
(3411)
Свидетелство за хемиско училиште на име
Трајанка Митреска, ул. „Ц. Коњарец" бр. 273, Прилеп.
.
(3412)
Свидетелство за завршен испит на име Ристе
Милески, Прилеп.
(3413)
Свидетелство од IV одделение на име Велика
Секулоска, ул. „Г. Константинов" бр. 58, Прилеп.
(3414)
Свидетелство од IV одделение на име Марија
Трајаноска, с. Рилево, Прилеп.
(3415)
Ученичка книшка за VI одделение, издадена
од О. У. „П. Даскало" — Прилеп на име Злате
Талески, с. Новоселани, Прилеп.
(3416)
Свидетелство за VIII одделение издадено од
Долнени на име Киро Цветаноски, с. Браилово,
Прилеп,
(3417)
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Извод и свидетелство за VIII одделение на име
Стеван Силјаноски, ул. „П. Котеска" бр. 134, Прилеп.
(3418)
Свидетелство од IV одделение на име Гена Ангелеска, с. Дупјачани, Прилеп.
(3419)
Воена книшка на име Урим Дика, с. Ливада,
Струга.
(3420)
Свидетелство за VIII одделение на име Петре
Петрески, с. Црешнево, М. Брод.
(3421)
Свидетелство за V одделение на име Мидо Бел у л о в и , с. Пласница, М. Брод.
(3422)
Свидетелство за IV одделение на име Раим
Белулоски, с. Пласница, М. Брод.
(3423)
Свидетелство на име Ниј азија Карамолески,
с. Пласница , М. Брод.
(3424)
Свидетелства од И и III клас и диплома, издадени од Училиштето „Злате Малакоски" — Гостивар на име Фадил Шеху, ул. „Београдска" бр. 12,
Гостивар.
(3425)
Свидетелство на име Србољуб Јовчески, с. Здуње, Гостивар.
(3426)
Свидетелства за III и IV година на име Павлина Матеска, Нас. Кос. круг, вл. 1/10, Гостивар.
(3427)
Свидетелство од III клас, издадено од Гимназијата „А. Русковски" — Берово на име Ж и к о Б.
- А л а р о в с к и , с. Русиново, Берово.
(3428)
Свидетелство на име Костадин Ташев, Нови
Дојран.
(3439)
Свидетелство на име Арсо Исајлоски, ул. „Н.
Тесла" бр. 5, Гостивар.
(3434)
Свидетелство на име Хопи Назми, ул. „18 Ноември" бр. 111, Гостивар.
(3435)
Свидетелство од VIII одделение на име Б а к и
Асани, ул. „ Ш у м а н с к а " бр. 28, Гостивар.
(3436)
Свидетелство за VIII одделение, на име Земри
Изети, с. Врановце, Гостивар.
(3437)
Свидетелство од VIII разред на име Меџаит
Касами, с. Шипковица, Тетово.
(3438)
Работна книшка рег. бр. 1883, серија бр. 124841
издадена од Собранието на општина — Ресен на име
Алексо Ставре Ристевски, с. Претор, Ресен.
(3439)
Свидетелство за III и IV година и диплома,
издадени од Металскиот центар „Наце Буѓони" —
Куманово на име Момчило Илиевски, ул. „III Македонска ударна бригада" бр. 71, влез 3/11, К у маново.
(3440)
Работна книшка на име Милован Додиќ, с. Матејче, Куманово.
(3441)
Свидетелство за VIII одделение на име Љубен
Ц. Стоилков, С. Трново, Кр. Паланка.
(3442)
Здравствена легитимација на име Илија Ј а н ковски, ул. „М. Овчарова" бр. 41, Т. Велес.
(3443)
Свидетелство на име Авзија Ибески, с. Преглово, М. Брод.
'
(3444)
Свидетелство за VI одделение на име Расим
Садикоски, с. Преглово, М. Брод.
(3445)
Свидетелство за IV одделение на име Ш е ф к и ја Далипоски, с. Преглово, М. Брод.
(3446)
Свидетелство за VI одделение на име Расим
Рамчески, с. Пласница, М. Брод.
(3447)
Свидетелство за VIII одделение на име Богољуб Иваноски, с. Белица, М. Брод.
(3448)
Диплома издадена од економското училиште на
име Вера Спасева, ул. „Пр. Пчински" бр. 35, Т.
Велес.
(3449)
Лична карта на име Симо Аџиоски, ул. „Н. Г.
Дуња" бр. 128, Скопје.
(3450)
Свидетелство од VIII одделение на име Шукри
Изаири, с. Раковец, Тетово.
(3451)
Свидетелство од IV разред на име Мисеван А ј рули, с. Раковец, Тетово.
(3452)
Свидетелство од IV разред на име Рушан А ј рули, с. Раковец, Тетово.
(3453)
Диплома од осмолетка на име Салиа Хисем,
с. Пирок, Тетово.
(3454)
Диплома од гимназија на име Хајрула С е ј ф у ЛСЈИ, с. Пирок, Тетово.
(3455)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Нусрет Незири, с. Стримница, Тетово.
(3456)
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Свидетелство од I и II година хемиска струка
на име Ило Трпески, с. Жилче, Тетово.
(3457)
Свидетелство од IV одделение на име А к и ф
Џафери, с. Раковец, Тетово.
(3458)
Свидетелство од IV одделение на име Екрем Идризи, с. Раковец, Тетово.
(3459)
Диплома на име Мустафа Таџељин, ул. „Љуботенска" бр. 1, Тетово.
(3460)
Свидетелство од IV одделение на име Б а к и З е ќири, с. Раковец, Тетово.
(3461)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од
ЦОУ с. Самоков, на име Симе А. Костадиноски,
с. Ботуше, М. Брод.
(3462)
Свидетелство на име Марија Ристеска, ул. „Б.
Влачарот" бр. 7, Прилеп.
(3463)
Лична карта на име Кита Ацеска, ул. „Димо
Хаџидимов" бр. 5, Прилеп.
(3464)
Ученичка книшка за IV одделение на име Гена
Дамјаноска, с. Десово, Прилеп.
(3465)
Свидетелство за незавршено VII одделение на
име Петра Солеска, с. Бучин, Прилеп.
(3466)
Свидетелство од VII одделение на име Мерсел
Зендели, с. Балиндол, Гостивар.
(3467)
Свидетелство од VIII одделение на име Хатем
Ибраими, нас. Фазанерија, Гостивар.
(3468)
Свидетелство од I година гимназија, издадено
од Гимназијата „Браќа Миладинови" на име Владимир Видов, ул. „Прилепска" бр. 45, Битола.
(3469)
Возачка дозвола на име Љубин Карапалески,
ВП 7700/7, Прилеп.
(3470)
Работна книшка на име Пројче Волчески, с.
Башиште, Прилеп.
(3471)
Свидетелство за IV одделение, на име Цвета
Доневска, с. Папрадиште, Т. Велес.
(3472)
Свидетелство од VIII одделение на име Сахир
Шемоски, с. Пласница, М. Брод.
(3473)
Свидетелство од III одделение на име Исмаил
Хајрадиноски, с. Пласница, М. Брод.
(3474)
Свидетелство од VIII разред на име Раде Настевски, Тетово.
(3475)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Хамза Шаќир, с. Стримница, Тетово.
(3476)
Работна книшка на име Аштрије Арсланова,
ул. „Козјак" бр. 76, Битола.
.(3477)
Свидетелство за завршено VIII одделение на
име Горѓи Чоклев, Скопје.
(3478)
Ученичка к н и ш к а за I година, издадена од
Средно музичко училиште во Скопје на име Ќ е мал Елези, Скопје.
(3479)
Ученичка книшка за I година, издадена од
Средно музичко училиште во Скопје на име Мирко Трипуновски, Скопје.
(3480)
Воена книшка на име Здравко Петровски —
Скопје.
(3481)
Свидетелство од I и II година издадено од
средно економско училиште „Борис Кидрич" —
Скопје на име Неџмедин Едипов, Скопје.
(3482)
Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Борислав Ахчиев, Скопје.
(3483)
Воена книшка издадена од Постојна на име
Јован Дончевски, Скопје.
(3484)
Воена книшка издадена од Воен отсек — Тетово на име Алим Е. Фериз, ул. „Вардарска" бр. 46,
Тетово.
(3485)
Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје
на име Аслан Хусеини, Скопје.
(3486)
Работна книшка издадена од Скопје на име
Ратко Стојчевски, Скопје.
(3487)
Воена книшка издадена од Воен отсек — Врхника на име Мирослав Томовски, Скопје.
(3488)
Свидетелство за IV година и свидетелство за
положен завршен испит, издадени од Гимназијата
„Зеф Љ у ш Марку" — Скопје на име Назми Исеини, Скопје.
(3489)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Даринка Тасевска, Скопје.
(3490)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Манушаќе Шакири, Скопје.
(3491)
Работна книшка издадена од Скопје на име
Јордана Симјанова, Скопје.
(3492)
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Воена книшка издадена од Воен отсек Куманово на име Мустафа Емини, с. Липково, Куманово.
(3493)
Свидетелство за завршено I година, издадено
од Градежно машински центар — Скопје на име
Ментор Дамани, Скопје.
(3494)
Свидетелство за завршен испит издадено од
Гимназијата „Јосип Броз Тито", Скопје на име
Влатко Доцев, Скопје.
(3495)
Индекс бр. 1515, издаден од Медицински ф а култет — Скопје на име Гама л Ибрахим Хасан
Кадоуми, Скопје.
(3496)
Свидетелство за завршено III и IV година гимназија „Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име
Миле Родевски, Кр. Паланка.
(3498)
Свидетелство за VIII одделение на име Хаида
Михаилова, с. Истибања, Виница.
(3499)
Работна книшка на име Ќемал Шабани, с. Слупчане, Куманово.
(3500)
Возачка дозвола на име Мирко Сиљаноски, ул.
„Г. Стојчески" бр. 24, Тетово.
(3501)
Здравствена легитимација на име Исмаил Мехм е д , ул. „140" бр. 23, Тетово.
(3502)
Диплома од IV разред гимназија на име Мирко
Јовановски, с. Жилче, Тетово.
(3503)
Свидетелство од VIII одделение на име Насуф
Мисими, с. Слатина, Тетово.
(3504)
Свидетелство од IV одделение на име Кадрија
Јауми, с. Раковец, Тетово.
(3505)
Свидетелство на име Нервет Хисмани, с. Гајре,
Тетово.
(3506)
Свидетелство од III и IV клас гимназија на
име Пано Свинарски, Берово.
(3507)
Воена буквица на име Милан Цикарски, ул.
,,В. Кидрич" бр. 24, Берово.
(3508)
Работна книшка бр. 57115 на име Елица Марковска, ул. „Стевче Патако" бр. 18, Битола.
(3509)
Свидетелство за II година на име Самда Намбалти, ул. „Охридска" бр. 42, Битола.
(3510)
Свидетелство од I и II година гимназија на име
Даре Ристески, ул. „Иљо Попадинец" бр. 106, Прилеп.
(3511)
Свидетелство бр. 191 од III клас гимназија на
име Слободанка Миланоска, ул. ,,Вл. Ружето" бр.
30, Прилеп.
(3512)
Свидетелство за IV одделение на име Цутка
Мирческа, Скопје.
(3514)
Свидетелство од IV клас хемиско училиште на
име Мимоза Буждеска, ул. „Орде Чопела" бр. 13,
Прилеп.
(3515)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Училиштето „М. Ацев" с. Локвица, на име Војо
Стевановски, с. Крапа, М. Брод.
(3516)
Воена возачка дозвола, издадена од ВП 8376
— Ријека на име Ж и в к о Бранко Ивановски, ул.
„Моша Пијаде" бр. 210, Куманово.
(3517)
Работна книшка на име Раде Стојковски, с.
Зубовце, Куманово.
(3518)
Работна книшка на име Гане Николов, ул. „30
јули" бр. 20, Куманово.
(3519)
Свидетелство од I година на име Тихомир Спасовски, ул. „Хр. Карпош" бр. 62, Куманово. (3520)
Свидетелство за VIII одделение на име Весна
Михајловска, ул. „Ј. Сандански" бр. 83, Тетово.
(3521)
Лична карта на име Гојко Димовски, ул. „Г.
Стојчески" бр. 78, Тетово.
(3522)
Возачка дозвола, издадена од СУП — Тетово
на име Гојко Димовски, ул. „Г. Стојчески" бр. 78,
Тетово.
(3522а)
Свидетелство од VIII одделение на име Петре
Димковски, с. Челопек, Тетово.
(3523)
Свидетелство за IV одделение на име Саќип
Рамадани, с. Раковец, Тетово.
(3524)
Диплома за IV разред гимназија на име Садик
Алију, с. Џепчиште, Тетово.
(3525)
Свидетелство за VI одделение на име Неџо Рецепи, с. Врапчиште, Гостивар.
(3526)
Сообраќајна книшка бр. 7885 на име Дурмиш
Ракипи, ул. ,,ЈНА", Гостивар,
(3527)
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Свидетелство од И година индустриско училиште — електричен смер, на име Душан Илиески,
с. Волковија, Гостивар.
(3528)
Свидетелство за VI одделение на име Назми
Зендели, с. Балиндол, Гостивар.
(3529)
Здравствена легитимација на име Љ а т и ф е Велиу, ул. „Дим. Влахов" бр. 13, Гостивар.
(3530)
Лична карта на име Љ а т и ф е Велиу, ул. „Д.
Влахов" бр. 13, Гостивар.
(3530а)
Свидетелство од VIII одделение на име Фадил
Куртишагаи, ул. „Сл. Пепоски" бр. 60, Гостивар.
(3531)
Свидетелство од VI одделение на име Јошко
Кофилоски, ул. „Речиште" бб, Драчево.
(3532)
Диплома од средно економско училиште на име
Томислав Пајмакоски, ул. „761" бр. 6, Скопје
(3533)
Свидетелство од II клас на име Павле Ристевски, ул. „К. Јосифовски" бр. 163, Прилеп.
(3534)
Свидетелство за V одделение на име Шехерезада Реџепоска, ул. „Дабнички Завој" бр. 5, Прилеп.
(3535)
Работна книшка на име Трајан Ангелески, ул.
„С. Ковачевиќ", бр. 4-д, Скопје.
(3536)
Индекс на име Благица Јовеска, ул. „С. Ковачевиќ" бр. 4-д, Скопје.
(3537)
Свидетелство на име Јордан Ќорвезироски, бул.
„М. Тито" бр. 76, Прилеп.
(3538)
Свидетелство од III година на име Драги Трап о в и , ул. „Тр. Тарцан" бр. 33, Прилеп.
(3539)
Свидетелство од VIII одделение на име Наска
Шамакоска, ул. „Вл. Крстески" бр. 14, Прилеп.
(3540)
Работна книшка на име Ејуп Алији, ул. „Н.
Тесла" бр. 87, Куманово.
(3541)
Воена книшка на име Аднан Р. Бајрамовски,
ул. „Драги Шутевски" бр. 48, Куманово.
(3542)
Воена книшка на име Јовица ѓорѓевски, с. Орашец, Куманово.
(3543)
Свидетелство за V и VI одделение на име Р а сим Садикоски, с. Преглево, М. Брод.
(3544)
Свидетелство за V одделение на име Исмет
Деароски, с. Пласница, М. брод.
(3545)
Свидетелство за IV одделение на име Неџип
Садикоски, с. Пласница, М. Брод.
(3546)
Свидетелство за IV одделение, издадено од
Училиштето „Стив Наумов" — с. Пласница на име
Џемал Џафероски, с. Пласница, М. Брод.
(3547)
Свидетелство за VI одделение на име Назмије
Азизоски, с. Пласница, М. Брод.
(3548)
Свидетелство за V одделение на име Расим
Рамчески, с. Пласница, М. Брод.
(3549)
Свидетелство за VIII одделение на име Снеж а н а Василевска, Т. Велес.
(3550)
Свидетелство за III година, издадено од СХПУ
„Б. Кидрич" — на име Марика Калаузарова, ул.
„К. Пејчинов" бр. 8, Т. Велес.
(3551)
Свидетелство на име Јованка Јолевска, ул. „Костурска" бр. 1, Т. Велес.
(3552)
Воена книшка на име Наум Гроздановски, ул.
„Бр. Миладинови" бр. 326, Тетово.
(3553)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Исак Јусуфи, с. Пирок, Тетово.
(3554)
Свидетелство за II година, на име Ибраим Џелили, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ",
с. Требош, Тетово.
(3555)
Свидетелство за III клас на име Нуриман Арифи, с. Боговиње, Тетово.
(3556)
Свидетелство за III клас гимназија на име
Адемсафи Зендели, с. Пршовце, Тетово.
(3557)
Свидетелство издадено од Гимназијата „К. П е ј чиновиќ" — Тетово на име Агим Мурсели, с. Шемшево, Тетово.
(3558)
Свидетелство издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ" — Тетово на име Зекирија Мусаи, с.
Гајре, Тетово.
(3559)
Оружен лист бр. 819, издаден од СВР — Тетово на име Веселин Стаматовски, с. Раотинце,
Тетово.
(3560)
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Свидетелство на име Гарип А к и к и , с. Србиново,
нова нас. Циглана, Тетово.
(3561)
Свидетелство за IV одделение на име А л и в е б и
Аљиу, с. Топлица, Гостивар.
(3562)
У ч е н и ч к а к н и ш к а и з д а д е н а од Г и м н а з и ј а т а „А.
Р у с к о в с к и " — Берово на име Слободан Д. Митров с.
Милетково, Гевгелија.
(3563)
Свидетелство за IV одделение на име Ванчо
Вангелов, с. Звегор, Делчево.
(3564)
Свидетелство од IV одделение, издадено од У ч и л и ш т е т о „Г. Делчев", с. Л о з н а н и на име Т р а ј а н к а
М а р к о в с к а , ул. „Довлеџиќ" бр. 127, Б и т о л а .
(3565)
Диплома и свидетелство на име Џ е м и л Ф е ј зулаи,
с. Г. Речица, Тетово.
(3566)
Свидетелство и диплома на име Г а ј у р Незири,
с. Г. Речица, Тетово.
(3567)
В о з а ч к а дозвола и с о о б р а ќ а ј н а к н и ш к а на име
Селман Селмани, с. Доброште, Тетово.
(3568)
Свидетелство од IV одделение на име Е н в е р Сулејмани, с. Раковец, Тетово.
(3569)
Свидетелство з а IV одделение на име Исмет
К у р т и ш и , с. Р а к о в е ц , Тетово.
(3570)
Свидетелство од V одделение на име Н у х и ј а
З у л ќ у ф л и , с. Боговиње, Тетово.
(3571)
Свидетелство од IV одделение на име Сељим
К у р т и ш и , с. Раковец, Тетово.
(3572)
Свидетелство од IV одделение на име М е т у ш
К у р т и ш и , с. Раковец, Тетово.
(3573)
Свидетелство од VI одделение на име Т р е н д а ф и л к а Ангеловска, ул. „ К и т к а " бр. 18, Драчево, —
Скопје.
(3574)
Диплома издадена од хемиско у ч и л и ш т е на име
М и р ј а н а Петкоска, ул. „Ст. Б а з е р к о " бр. 14, П р и леп.
(3575)
Свидетелство за хемиско у ч и л и ш т е на
име
Стојанка Митреска, ул. „Ц. К о њ а р е ц " бр. 273, П р и леп.
(3576)
У ч е н и ч к а к н и ш к а за IV одделение, и з д а д е н а од
О. У. во с. Горно Село на име Олга Стојаноска, с.
Горно Село, Прилеп.
(3577)
Свидетелство з а Ш одделение на име Н е џ и п
Садикоски, с. Пласница, М. Брод.
(3578)
Свидетелство з а IV одделение на име М у а р е м
Мустафоски, с. Пласница, М. Брод.
(3579)
Свидетелство од IV одделение на име Атип
М у с т а ф о с к и , с. Пласница, М. Брод.
(3580)
Свидетелство за V одделение на име Мемет Б е л у л о в и , с. Пласница, М. Брод.
(3581)
Свидетелство за V одделение на име А б д и л а д и а Рамески, с. П л а с н и ц а , М. Брод.
(3582)
Свидетелство за V одделение на име А в н и ј а
Б е ј з а р о с к и , с. Пласница, М. Брод.
(3583)
У ч е н и ч к а к н и ш к а од I до IV одделение и з д а дена од О. У. во с. Л о к в и ц а на име Стојан С т о ј чески, с. Локвица, М. Брод.
(3585)
Свидетелство за IV клас, издадено од Г и м н а з и ј а т а „К. Р а ц и н " — Т. Велес, на име Ангел Славков,
ул. „Бр. П о п ј о р д а н о в и " бр. 17, Т. Велес.
(3586)
З д р а в с т в е н а л е г и т и м а ц и ј а на име Р а м и з а Т а ири, с. П а л а т и ц а , Тетово.
(3587)
З д р а в с т в е н а л е г и т и м а ц и ј а на име Ф е р и д е Т а ири, с. П а л а т и ц а Тетово.
(3588)
З д р а в с т в е н а л е г и т и м а ц и ј а на име Е ј у п Таири,
с. П а л а т и ц а , Тетово.
(3589)
З д р а в с т в е н а л е г и т и м а ц и ј а на име А л и ј е Таири,
с. П а л а т и ц а , Тетово.
(3590)
Свидетелство од V одделение на име Росана
Б л а ж о с к а , с. Печково, Гостивар.
(3591)
Свидетелство од IV година т е х н и ч к о у ч и л и ш т е
на име Ј о р д е Матески, ул. „Т. Б о г д а н о с к и " бр. 6,
Гостивар.
(3592)
Свидетелство од 72/73 година на име Горѓи У з у нов, Нов Дојран.
(3593)
Свидетелство од 71/72 година на име Горѓе У з у нов, Нов Дојран.
(3594)
Свидетелство од VIII одделение на име Б л а г и ц а
Петровска, с. Тумчевиште, Гостивар.
(3595)
Свидетелство на име Веселин Стоевски, с. Осиче, К р . Паланка.
(3596)
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Свидетелство за к в а л и ф и к у в а н а в т о м е х а н и ч а р
на име Т р а ј ч е Р. Т р а ј к о с к и , ул. „ К и р о Ч у ч у к " бр.
27, Т. Велес.
(3597)
Свидетелства од I и П година и з д а д е н и од
С Х Т Т У ,,В. К и д р и ч " — Т. Велес, на име Љ у б о м и р
И в ч е в , ул. „А. Демниев" бр. 2, Т. Велес.
(3598)
Свидетелство од V к л а с на име Иснивеби А т у ЈЈИ, С. К а м е њ а н е , Тетово.
(3599)
У ч е н и ч к а к н и ш к а з а IV одделение на и м е Сел а д и н Ибиши, с. Р а к о в е ц , Тетово.
(3600)
Свидетелство з а з а в р ш е н испит и свидетелство
за Ш и IV к л а с на име Садин Адили, с. К о п а н ц е ,
Тетово.
(3601)
Свидетелство на име З а ф е р Незири, ул. „Г.
С т о ј ч е в с к и " бр. 102, Тетово.
(3602)
Диплома и свидетелство на име Џ е м и л Ф е ј з у лаи, с. Г. Р е ч и ц а , Тетово.
(3603)
Свидетелство и д и п л о м а на име Г а ј у р Незири,
с. Г. Р е ч и ц а , Тетово.
(3604)
Диплома на име Ј о н у з Н у х и и , с. Боговиње, Т е тово.
(3605)
Свидетелства за Ш и IV к л а с на име Н е р в е т
Хисмани, с. Гајре, Тетово.
(3606)
Свидетелства од П и Ш к л а с на име И к е р е м
Љ у т ф и у , ул. „Бр. М и л а д и н о в и " бр. 258, Тетово.
(3607)
Свидетелства од 60/61 и 61/62 година н а име
М и р ј а н а А н г е л к о с к а , ул. „ Ј Н А " бр. 51, Гостивар.
(3608)
Свидетелство н а име К а м б е р Фетаи, с. Б а л и н дол, Гостивар.
(3609)
У ч е н и ч к а к н и ш к а на име Достана Ј а н к о с к а ,
нас. Циглана, Гостивар.
(3611)
Свидетелство на име Х а ф с о Мазлами, с. З д у ње, Гостивар.
(3612)
Свидетелство од У Ш одделение на име Доца
Војнова, Св. Н и к о л е .
(3613)
Свидетелство за V I одделение на име В а ј д и н
Х а к и к у , с. Добридол, Гостивар.
(3614)
Свидетелство з а V одделение на име Х а с и п
Адеми, с. Добридол, Гостивар.
(3615)
Свидетелство за I к л а с г и м н а з и ј а на име Р е ф и к Ф и д а н и , Гостивар.
(3616)
В о з а ч к а д о з в о л а н а име Р а д о ј е М а р и ќ , „ К е ј
В а р д а р " . Гостивар.
(3617)
П а с о ш н а и м е С а д р и Ш а б а н и , с. Форино, Гостивар.
(3618)
Свидетелство на име З е ј н и Адили, с. Корито,
Гостивар.
(3619)
З д р а в с т в е н а л е г и т и м а ц и ј а на име Љ у б е И л и о ски, ул. „ Е г е ј с к а " бр. 65, П р и л е п .
(3620)
У ч е н и ч к а к н и ш к а од IV одделение на име
В е р к а Петреска, ул. „ П а р т и з а н с к а " бр. 15, П р и л е п .
(3621)
У ч е н и ч к а к н и ш к а од IV одделение на име Ж и в к а Петреска, ул. „ П а р т и з а н с к а " бр. 15, П р и л е п .
(3622)
Свидетелство з а Ш к л а с економско
училиште
на име Н а д е ж д а Петреска, ул. „Вл. Р у ж е т о " бр. 35,
Прилеп.
(3623)
Работна к н и ш к а на име Т р а ј к о Димовски, ул.
,,Вл. Н и к о л о с к и " бр. 17, П р и л е п .
(3624)
Свидетелство од П година г и м н а з и ј а на и м е
А л и ј а Угљанин, с. Л а ж а н и , П р и л е п .
(3625)
З д р а в с т в е н а л е г и т и м а ц и ј а н а име Д у ш а н Горгиев, Виница.
(3626)
Воена к н и ш к а на име Л а з а р И л и е с к и , ул. „М.
Тито" бр. 79, П р и л е п .
(3629)
Свидетелство з а У Ш одделение на име Љ у б е
Станкоски, ул. „Ленин" бр. 160, П р и л е п .
(3630)
Свидетелство од V одделение на име А т и п М у стафоски, с. П л а с н и ц а , М. Брод.
(3631)
Свидетелство з а IV одделение на име Мида
Б е л у л о с к а , с. П л а с н и ц а , М. Брод.
(3632)
Свидетелство за IV одделение н а име С о ф и ј а н к а Спиркоска, М. Брод.
(3633)
Свидетелство з а VIII одделение н а име П а в л и н а
Панова, ул. „Н. К а р е в " - 4, Т. Велес.
(3634)
Свидетелство за з а в р ш е н о основно у ч и л и ш т е
на име Х а с и п Х а л и т и , с. Добридол, Гостивар. (3635)
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Свидетелство на име Меџеди Ајдари, с. Чајле,
Гостивар.
(3636)
Работна книшка на име Мевад Бекиров, ул.
„М. Тито" бр .14, Делчево.
(3637)
Диплома издадена од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко" — Приглеп на име Ристо Робески,
ул. „Орде Кобацо", бр. 7, Прилеп.
(3638)
Ученичка книшка на име Марија Јанеска, ул.
„Бр. Домески" бр. 20, Прилеп.
(3639)
Свидетелство за П година економско училиште
на име Марија Стеваноска, ул. „М. Козар" бр. 171,
Прилеп.
(3640)
Свидетелство од VIII одделение на име Мустафа
Зекироски, с. Преглево, М. Брод.
(3641)
Свидетелство за Ш година на име Ќенан Скендери, с. Раковец, Тетово.
(3642)
Свидетелство на име Шемсеарим Бафтијари,
Тетово.
(3643)
Свидетелство на име Али Фетаху, ул. „Бр. Миладинови" Тетово.
(3644)
Диплома за IV разред гимназија на име Весели Меметали, с. Одри, Тетово.
(3645)
Свидетелство од I клас на име Сами Халили,
с ,Џепчиште, Тетово.
(3646)
Здравствена легитимација на име Небојша Ф и липовски, ул. „Ленин" бр. 135, Тетово.
(3647)
Свидетелство за УШ одделение за возрасни на
име Киро Манасиев, с. Зрновци, Кочани.
(3648)
Диплома за завршено средно медицинско училиште „Панче Караѓозов" — Скопје на име Павле
Пешев, Скопје.
(3649)
Свидетелство за завршен испит и за IV година
издадени од гимназијата во Гостивар на име Весна
Алексоска, Гостивар.
(3650)
Свидетелства за завршени I, П и Ш година,
издадени од АСУЦ — Скопје на име Ангел Димитровски, Скопје.
(3652)
Воена книшка издадена од Скопје на име Предраг Ж а ј г а р , Скопје.
(3653)
Работна книшка издадена од Скопје на име
Соња Ангелковска, Скопје.
(3654)
Воена книшка издадена од Скопје на име Б у димир Урошевиќ, Скопје.
(3655)
Воена книшка издадена од Скопје на име Б л а гоја Величковски, Скопје.
(3656)
Свидетелства за завршено Ш и IV година, издадени од Училиштето за санитарни техничари и медицински лаборанти — Скопје на име Љубомир
Божиновски, Скопје.
(3657)
Здравствена воена книшка издадена од Скопје
на име Васил Диме Темелковски, Скопје.
(3658)
Свидетелства за завршена I и П година стенодактилографско училиште издадени од Скопје на
име Јадранка Лазиќ, Скопје.
(3659)
Воена книшка издадена од Загреб на име Аки
Кадрија, Скопје.
(3660)
Свидетелство за IV одделение издадено од Основното училиште „11 Октомври" с. Мажучиште
на име Милка Јовановска, Скопје.
(3661)
Воена книшка издадена од Прилеп на име
Ташко Благоев, Скопје.
(3662)
Свидетелство за VIII одделение издадено од
Основното училиште „Браќа Миладинови" — Скопје на име Милјана Димова, Скопје.
(3663)
Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Иво Рибар" — Скопје на име
Нација Асамова, Скопје.
(3664)
Воена книшка серија А. Г. бр. 01003 издадена
од Скопје на име Љубомир Николовски, М. Каменица.
(3665)
Работна книшка издадена од Скопје на
име
З у л ф и ќ а р Вели, Скопје.
(3666)
Воена книшка бр. А Р 360020 издадена од Скопје на име Љупчо Д. Илиевски, Скопје.
(3667)
Воена книшка издадена од Горњи Милановац
на име Ш е ф к и Раман, Скопје.
(3668)
Свидетелство за П клас, издадено од Периодичното школо за ученици во трговија — Битола на
име Аџи Шарафи, ул. „Бр. Единство" бр. 83, Дебар.
(3669)
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Свидетелство за завршен испит за школа за
ученици во трговија на име Ш а р а ф и Аџи, ул. „Бр.
Единство" бр. 83, Дебар.
(3670)
Свидетелство за четврто одделение на име Тоска Џевдет, с. Д. Татеши, Струга.
(3671)
Свидетелство за VIII одделение на име Алим
Ајдари, с. Корошиште, Струга.
(3672)
Свидетелство за УШ одделение на име Горѓи
Војнов, ул. „Д. Влахов" бр. 119, Т. Велес.
(3673)
Свидетелство за УШ одделение на име Даница
Ванчева, ул. „Орце Мартинов" бр. 40, Т. Велес.
(3674)
Свидетелство за Ш клас гимназија на име Агим
Халили, с. Џепчиште, Тетово.
(3675)
Диплома за завршена гимназија на име Рамадани Џеват, с. Орашје, Тетово.
(3676)
Воена книшка на име Ј а ш а р и Азир, ул. „Димо
Гавров" бр. 39а, Тетово .
(3677)
Диплома на име Адеми Ибраим Б у ј а р ул.
„Штипска" бр. 46, Тетово.
(3678)
Свидетелство од V одделение на име Имри
Абуш, с. Пирок, Тетово.
(3679)
Свидетелство за Ш и IV и диплома на име
Надица Симеска, Тетово.
(3680)
Свидетелство од VI одделение на име Али Исмани, с. Камењане, Тетово.
(3681)
Свидетелство од IV клас и диплома на
име
Звонко Силјаноски, с. Глоѓи, Тетово.
(3682)
Возачка дозвола на име Лутви Билали, с. Слатина, Тетово.
(3683)
Свидетелство за I клас гимназија на име Дијана
Д и м и т р и е в а , Тетово.
(3684)
Свидетелство за П клас гимназија на име К у мрије Ракипи, с. Требош, Тетово.
(3685)
Свидетелство за Ш година на име Орхан Исмаили, ул. „Ѓ. Петров" бр. 12, Тетово.
(3686)
Диплома на име Муарем Заими, ул. „29 Ноември" бр. 55, Тетово.
(3687)
Свидетелство од IV одделение на име Абедин
Незири, с. Орѓуше, Гостивар.
(3688)
Свидетелство за V одделение на име Дехар Р а мадани, с. Топлице, Гостивар.
(3689)
Свидетелство за завршено основно училиште
на име Махир Демири, с. Топлице ,Тетово.
(3690)
Свидетелство за завршено средно техничко училиште „Здравко Цветковски" — Скопје на име Ангел В. Трајковски, Скопје.
(3691)
Свидетелство за положен завршен испит издадено од Школата за ф и з и ч к а култура — Скопје на
име Елизабета Миланова, Скопје.
(3692)
Воена книшка издадена од Скопје на име Петар Томас, Скопје.
(3693)
Ученичка книшка од П клас, издадена од Средно земјоделско училиште „Димитар Влахов" — Струмица на име Ристо Никола Караколев, Гевгелија.
(3694)
Воена книшка издадена од Брежица, на име
Михајло Трајковски, Скопје.
(3695)
Свидетелство за I година издадено од Центарот
за образование при Рудници и железарница „Скопје" — Скопје на име Шеап Нуредини, с. Кондово,
Скопје.
(3696)
Свидетелство за УШ одделение, издадено од
Основното училиште „Кирил и Методи" — Скопје
на име Љупчо Петровски, Скопје.
(3697)
Уверение за ѕидаро-тесар на име Славко Ј а н е ски, с. Ерековци, Прилеп.
(3699)
Лична карта на име Јован Мишов, ул. „Поп
Спасо Егуменов" бр. 29, Прилеп.
(3700)
Свидетелство од П година дрвно училиште на
име Стеван Котески, ул. „Пенка Котеска" бр. 17,
Прилеп.
(3701)
Свидетелство за УШ одделение на име Илија
Камчевски, ул. „Б. Талески" бр. 28, Прилеп. (3702)
Работна книшка на име И л и ј а Стефановски, с.
Ореше, Т. Велес.
(3703)
Свидетелство од Ш година гимназија и IV
клас на име Гајур Демири, Гостивар.
(3704)
Свидетелство од УШ одделение на име Џеват
Арслани, с. Вруток, Гостивар.
(3705)
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Работна книшка издадена од ОС — Куманово
на име Ајрула Сулејмани, с. Черкези, Куманово.
(3706)
Свидетелство за завршно земјоделско училиште „Киро Бурназ" — Куманово на име Перо Стојановиќ, с. Матејче, Куманово.
(3707)
Свидетелство за УШ одделение, издадено од
О. У. „М. Ацев" — с. Локвица, на име Лепа Наумоска, с. Мажучиште, Прилеп.
(3708)
Свидетелство од I година гимназија на име Орде Попоски, ул. „М. Пијаде" бр. 161, Прилеп. (3709)
Диплома за IV клас, издадена од Гимназијата
„К. Рацин" — Т. Велес на име Ангел Славков, ул.
,.Бр. Попјорданови" бр. 17, Т. Велес.
(3710)
Свидетелство издадено од ХТТУ ,,В. Кидрич"
— Т. Велес на име Стефанка Анева, ул. „Хр. Ботев"
бр. 17, Т. Велес.
(3711)
Возачка дозвола на име Сељам Казими, с. Теново, Тетово.
(3712)
Пасош бр. МА 036287 на име Зеќирија Јонузи,
с. Слатино, Тетово.
(3713)
Свидетелство за IV разред на име Љутви Р а мадани, с. Боговиње, Тетово.
(3714)
Свидетелство за VI одделение на име Димитар
Рабаџиски, с. Владимирово, Берово.
(3715)
Студентска легитимација, издадена од Педагошката академија — Битола на име Мите Ивановски,
ул. „Туристичка" б. б. 3/7, Охрид.
(3716)
Свидетелство за I и IV година, издадени од
Училиштето „Н. Бугони" — Куманово на име
Милорад Кимевски, ул. „П. Шварц" бр. 17, Куманово.
(3717)
Воена буквица на име Јован Д. Муровски, с.
Ново Село, Струмица.
(3718)
Свидетелство за УШ одделение, издадено од
Училиштето „Кирил и Методи" с. Кукуречани на
име Петре Димовски, ул. „Гургур" бр. 25, Битола.
(3719)
Лична карта на име Киро Андреески, ул. ,,Вл.
Шукуроски" бр. 16, Прилеп.
(3720)
Работна книшка на име Милева Настевска, с.
М. Коњари, Прилеп.
(3721)
Свидетелство од I година ЕМУЦ на име Кире
Цветкоски, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 102, Прилеп.
(3722)
Свидетелства од I до VП одделение на име Б л а ж е Благојевски, ул. „ Н е р е т к о " бр. 15, Скопје.
(3723)
Свидетелство за завршен испит на име Б л а га Присаѓанска, ул. „Скопска" бр. 1а, Прилеп.
(3724)
Свидетелство за V одделение на име Рецеп Ј а оски, с. Пласница, М. Брод.
(3725)
Диплома на име Ферат Рецепи, с. М. Речица,
Тетово.
(3726)
Диплома на име Лидија Лазарова, ул. „Ј. Сандански" бр. 53, Тетово.
(3727)
Лична карта на име Шефкедин Исмаили, с.
Џепчиште, Тетово.
(3728)
Свидетелство за матура на име Несат Изаири,
с. Желино, Тетово.
(3729)
Свидетелство на име Џеладин Исамили,
ул.
„Штипска" бр. 43, Тетово.
(3730)
Свидетелства за Ш и IV година гимназија на
име Меќерим Селмани, ул. „К. Неделковски" бр. 7,
Тетово.
(3731)
Свидетелство за УШ одделение на име Роза
Комициоска, с. Кривогаштани, Прилеп.
(3732)
Работна книшка на име Ангел Лазаревски, ул.
„Ангел Дуда" бр. 6, Куманово.
(3733)
Свидетелства од П и Ш година на име Ангелина Велјаноска, ул. „ЈНА" згр. П влез П стан 12, Гостивар.
(3734)
Уверение за положен испит за прва помош на
име Милица Попоска, ул. „Бр. Единство" бр. 47,
Гостивар.
(3735)
Здравствена легитимација бр. 524 на име Камил
Салији, с. Врапчиште, Гостивар.
(3736)
Свидетелство за IV одделение на име Блага
Даневска, ул. „Сердарот" бб Драчево.
(3737)
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Ученичка книшка од IV одделение на име
Власто К. Димитријевски, с. Коњарево, Куманово.
(3738)
Работна книшка рег. бр. 5684 серија бр. 454353,
издадена од СО — Ресен на име Христо Сотир Стојановски, ул. „И. Р. Лола" бр. 9, Ресен.
(3739)
Возачка дозвола на име Бранимир Цветановски, ул. „Пр. Пчински" бр. 17, Тетово.
(3740)
Свидетелства од I до IV година и диплома на
име Џемил Алиу, с. Жеровјане, Тетово.
(3741)
Свидетелства од I до П разред на име Зулками
Таири, с. Порој, Тетово.
(3742)
Ученичка книшка од IV разред на име Неџбедин Абди, с. Камењане, Тетово.
(3743)
Свидетелство од I разред гимназија на име Љ а т и ф Имери, с. Порој, Тетово.
(3744)
Свидетелства од I до Ш клас гимназија на име
Мехмеди Беадини, с. Речица, Тетово.
(3745)
Свидетелство од Ш клас гимназија на име
Александар Каламадески, Берово.
(3746)
Свидетелство од Ш клас гимназија на име
Милица Митева, с. Виничка К р ш л а Виница. (3747)
Свидетелства од Ш и IV година и диплома на
име Тања Костова, с. Истибања, Виница.
(3748)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Асибе Агуши, с. Радуша, Ѓ. Петров.
(3749)
Индекс бр. 364176 на име Павлина Манеска, ул.
„Тризла" бр. 126, Прилеп.
(3750)
Лична карта на име Трајко Костоски, с. Горно
село, Прилеп.
(3751)
Свидетелство на име Нада Димова, ул. „Костурска" бр. 21, Т. Велес.
(3752)
Свидетелство за средно образование на име Марија Кумкова, ул. „Ордан Џинот" бр. 25, Т. Велес.
(3753)
Здравствени легитимации на име Хамдија и
Фатиме Синани, с. Групчин, Тетово.
(3754)
Свидетелство од IV разред на име Зибер Ф е ј зули, с. Раковец, Тетово.
(3755)
Свидетелство од IV разред на име Сафет Ф е ј зули, с. Раковец, Тетово.
(3756)
Свидетелство од IV разред на име Абаз Асани,
с. Раковец, Тетово.
(3757)
Свидетелство од VI одделение на име Ј у с у ф
Рустеми, с. Боговиње, Тетово.
(3758)
Свидетелство од УШ одделение на име Нове Пејовски, с. Г. Јеловце, Гостивар.
(3759)
Воена книшка издадена од Скопје на име Лутви Сеферовиќ, Скопје.
(3760)
Ученичка книшка за завршена П година, издадена од Средно музичкото училиште во Скопје на
име Иванка Механџиева, Скопје.
(3761)
Диплома и свидетелство за завршена IV година средно техничко градежно училиште „Здравко Цветковски" — геодетски отсек — Скопје на име
Ж а р к о Стојчески, Скопје.
(3762)
Свидетелство за положен завршен испит издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Душко Балабурски, Скопје.
(3763)
Здравствена легитимација издадена од Скопје
на име Стојан Зафировски, Скопје.
(3764)
Свидетелство за завршена трговска школа во
Скопје на име Веле Цветковски, Скопје.
(3765)
Воена книшка издадена од Призрен на име Томислав Тасев, Скопје.
(3766)
Свидетелство за положен завршен испит издадено од Средно техничкото училиште
„Здравко
Цветковски" — Скопје на име Никола Стеријев,
Скопје.
(3767)
Воена книшка издадена од Подравска Слатина
на име Душко Савевски, Скопје.
(3768)
Воена книшка издадена од Скопје на име Б л а гоја Трајковски, Скопје.
(3769)
Свидетелство на име Емрије Зендели, ул. „Ленинградска" бр. 65, Гостивар.
(3770)
Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Ст. Наумов" — с. Пласница на име Реф а т Јаоски, с. Пласница, М. Брод.
(3771)
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Свидетелство за IV одделение, издадено од О. У.
с. Русјаци на име Танасија Каранфилоска, с. Русјаци, М. Брод.
(3772)
Воена книшка на име К а р а н ф и л Велиноски, с.
Крушеица, Прилеп.
(3773)
Свидетелство за VIII одделение, издадено
од
ЦОУ „Ј. Крчовски" на име Богосав Митрески, ул.
„Ј. Сандански" бр. 18, Кр. Паланка.
(3774)
Свидетелство за завршено средно економско
училиште на име Мирјана Белковска, ул. „25 Мај"
бр. 2/3, Битола.
(3775)
Свидетелство од УШ одделение на име Јован
Илијески, с. Дуње, Прилеп.
(3777)
Свидетелство за УШ одделение на име Ванчо
Д. Кочоски, с. Новоселани, Прилеп.
(3778)
Ловечка дозвола на име Петар Дамески, ул.
„Мукос" бр. 31, Прилеп.
(3779)
Оружен лист на име Петар Дамески, ул. „Мукос" бр. 31, Прилеп.
(3779)
Лична карта на име Петар Дамески, ул. „Мукос" бр. 31, Прилеп.
(3779)
Диплома на име Фихир Бајрами, ул. „124" бр. 2,
Тетово.
(3780)
Свидетелство и диплома на име Нухиу Џемад и н , с. Речица, Тетово.
(3781)
Свидетелство од IV одделение на име Мухарем
Ибиши, Раковец, Тетово.
(3782)
Свидетелство за IV клас и диплома на име
Ајет Мурати, с. Џепчиште, Тетово.
(3783)
Диплома на име Ризаи Кујтим, ул. „Бр. Миладинови" бр. 71, Тетово.
(3784)
Лична карта на име Насер Амети, с. Пирок,
Тетово.
(3785)
Здравствена легитимација на име Насер Амети,
с. Пирок, Тетово.
(3785)
Свидетелство од IV одделение на име Велјан
Сибиноски, с. Луковица, Тетово.
(3786)
Свидетелство од VП одделение на име Берзат
Сали, с. Ласкарце, Тетово.
(3787)
Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на
име Василије Неделковски, ул. „Бр. Миладинови"
бр. 284, Тетово.
(3788)
Свидетелство од Ш и IV клас гимназија
на име Агим Селмани ,с. Дебреше, Гостивар. (3789)
Свидетелства од П и Ш година, издадени од
УЗУС — Прилеп на име Стевче Милошевски, ул.
, Л . Тесла" бр. 48, Гостивар.
(3790)
Свидетелство на име Верка Цветановска, Гостивар.
(3791)
Свидетелство за УШ одделение на име Благој
Пеј чинов, Виница.
(3792)
Диплома на име Милка Дамјанова, ул. „В. Прке"
бр. 24, Виница.
(3793)
Свидетелство на име Богомир Ѓорѓиевски, ул.
„Т. Георгиев" бр. 42, Куманово.
(3795)
Здравствена легитимација на име Соња Цветкова, ул. „Н. Карев" бр. 4, Т. Велес.
(3796)
Диплома на име Благој Г. Галевски, „Орде Ш у тев" бр. 50, Т. Велес.
(3797)
Свидетелство од УШ одделение на име Звонко
Илиевски, с. Балиндол, Гостивар.
(3798)
Свидетелство од I клас гимназија на име Шерафедин Ати, ул. „1102" 81/8, Скопје.
(3799)
Свидетелства од I и П клас гимназија на име
Шефит Османи, ул. „18 ноември" бр. 117, Гостивар.
(3800)
Уверение бр. 704/70 на име Зилбехар Абази, с.
Синичани, Тетово.
(3802)
Свидетелство на име Вели Касами, с. Стрелци,
Гостивар.
(3803)
Венчаница на име Славко Крстески, ул. „П.
Тошев" бр. 40, Прилеп.
(3804)
Венчаница на име Славица и ѓорѓија Колески,
ул. „Пере Тошев" бр. 10, Прилеп.
(3805)
Индекс бр. 179/76 на име Драгица Гоцевска, ул.
„Ило Поладниов" бр. 7, Прилеп.
(3806)
Свидетелство од I до IV клас гимназија и за
завршен испит на име Зекир Ибраими, Тетово. (3807)
Диплома на име Ибрахим Ибраими, с. Слатина,
Тетово.
(3808)
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Работна книшка на име Селим Ибрахими, ул.
„Ленинградска" бр. 51, Гостивар.
(3809)
Свидетелство од I клас индустриско училиште
на име Исамил Салиу, с. Требиште, Гостивар. (3810)
Свидетелство од УШ одделение на име Љубица
Ременска, с. Ратево, Берово.
(3811)
Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето „Орце Николов" — с. Лисиче на име Иле
Димовски, с. Лисиче, Т. Велес.
(3812)
Диплома издадена од Средна земјоделска школа
во Битола на име Мара Т. Јовкоска, с. Кривогаштани, Прилеп.
(3813)
Диплома на име Василка Димеска, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 32, Прилеп.
(3814)
Диплома на име Ленче Дамеска, ул. „Марко в а " бр. 29, Прилеп.
(3815)
Ученичка книшка издадена од ОУ „Т. Даскалот" с. Долнени на име Верка Кочоска, с. Новоселани, Прилеп.
(3816)
Белешка бр. 84 за предадена пченица на име
Степан Стефаноски, с. Кривогаштани, Прилеп.
(3817)
Уверение издадено од ВЕШ — Прилеп на име
Миле Бојков, ул. „Ил. Василевски" бр. 6а, Прилеп.
(3818)
Свидетелство за Ш одделение на име Нијазија
Карамалески, с. Дворци, Прилеп.
(3819)
Воена книшка издадена од Београд на име Зекија Бајрами, Скопје.
(3820)

КОНКУРСИ
Работничкиот совет при претпријатието за прик а ж у в а њ е на филмови „Градски кина" — Скопје
распишува
К О Н К У Р С
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОЗТ
(реизбор)
Услови: Покрај сите општи услови предвидени со
законот и Статутот на претпријатието, кандидатот треба да ги исполнува и следните
посебни услови:
1. да има виша школска подготовка и 5 години
работно искуство во кинематографија или средна
стручна подготовка и 20 години работно искуство
во кинематографија, или средна стручна подготовка
и 10 години работно искуство на раководно работно место во стопанството чиј предмет на р а ботење е филмот, или висококвалификуван работник кино-струка со 20 години работно искуство во
кинематографијата, од тоа најмалку 10 години работно искуство на раководно работно место во кинематографиј а;
2. на раководно работно место да има покажано организациони и стручни способности;
3. да не е осудуван за кривично дело предвидено во член 511 од Законот за здружен труд;
4. да не е под истрага;
5. да поседува општествени и морално-политички квалитети.
Со пријавата кандидатот мора да приложи:
а) препис од свидетелство за школска и стручна подготовка;
б) потврда за должината на работниот стаж и
движењето на кандидатот во текот на работењето;
в) уверение дека не е осудуван и дека не е
под истрага за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд;
г) општа, лична и работна биографија.
Непотполните и неблаговремени доставените
пријави нема да се земаат во разгледување.
Пријавите со потребните документи да се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот, на адреса: Претпријатие за
прикажување на филмови „Градски кина" — Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 10.
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С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 43

Централниот работнички совет при Индустријата на теписи ,,НОВОСТ" Дебар
распишува
К О Н К У Р С
за реизбор на:
1. Главен директор,
2. Директор на ООЗТ „Предилница",
3. Директор на ООЗТ „Ткаачница",
4. Финансиски директор и
5. Ш е ф на план. аналитичка служба.
Покрај општите услови утврдени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
1. За работното место под 1 — завршен економски или текстилен факултет со над 10 години работно искуство на раководно работно место во стопанството,
— да не е осуден и да не е под истрага,
— да има организациони способности од текстилна струка,
— да има морално-политички квалитети.
2. За работното место под 2 — завршен економски или текстилен факултет со над 5 години
работно искуство,
— да не е осудуван и да не е под истрага,
— да има морално-политички квалитети.
3. За работното место под 3. — завршен економски или текстилен факултет со над 5 години работно искуство,
— да не е осудуван и да не е под истрага,
— да има морално-политички квалитети,
4. За работното место под 4 — завршен економски факултет со над 5 години работно искуство во
струката,
— да не е осудуван и да не е под истрага,
— да има морално-политички квалитети.
5. За работното место под 5 — завршен, економски факултет со над 4 години работно искуство во
струката,
— да не е осудуван и да не е под истрага,
— да има морално-политички квалитети.
Кон молбеното барање се доставуваат следните
документи: диплома за завршено образование, доказ за работно искуство, уверение да не е осудуван
и да не е под истрага, биографија.
Молбите со потребната документација се доставуваат до „НОВОСТ" Дебар. Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.
Овој конкурс е отворен 15 дена од денот на
објавувањето.
(287)
Согласно одлуката на работничкиот
Лотарија на Македонија, објавуваме

совет

на

ОГЛАС
за продажба на основни средства по пат на
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
на следните ствари:
1. Паркет — употребен без класа 18 м2 со почетна цена од 20,00 дин. за метар квадратен;
2. Умивалници — лавабоа 5 парчиња со почетна цена од 120,00 дин. по парче;
3. Чучевци — 3 парчиња со почетна цена од
30,00 динари по парче;
4. Клозетски казанчиња — 7 парчиња со почетна цена од 40,00 дин. по парче;
5. Ѕидни огледала — 3 парчиња со почетна цена од 40,00 динари по парче;
6. В. Ц. шољи — 2 парчиња со почетна цена
од 250,00 динари по парче;
7. Оловни цевки — 7 парчиња со почетна цена
од 100,00 динари по парче;

8. Теписон употребен — со почетна цена од
50,00 дин. метар квадратен;
9. Мали врати — 4 парчиња со почетна цена
од 200,00 динари по парче;
10. Двокрилна врата — со стакло, со почетна цена од 250,00 дин.;
11. Прозор мал — со почетна цена од 50,00 дин.;
12. Каси за врати — со почетна цена од 50,00 дин.
по парче (13 парчиња);
13. Еднокрилни врати — 10 парчиња, со почетна
цена од 200,00 динари по парче;
14. Мали стаклени врати — 2 парчиња, со почетна цена од 200,00 динари по парче;
15. Киоск — стар (половен), со почетна цена од
100,00 динари.
Јавното наддавање ќе се изврши на 24. XII. 1977
година со почеток во 11 часот пред магацинот на
расадникот во с. Горно Лисиче.
Учесниците во јавното наддавање можат да бидат правни и ф и з и ч к и лица. Тие се должни пред
почетокот на наддавањето да вложат 10% од почетната цена на стварите. Стварите што се на лицитација можат да се видат во магацинот на расадникот
во с. Горно Лисиче.
ОД КОМИСИЈАТА
СОДРЖИНА
Страна
585. Одлука за доделување средства од Р е зервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија
— — — — —
586. Одлука за намалување на стапките за
задолжителниот заем за обезбедување на
постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот
развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во
периодот од 1976 до 1980 година во 1977
година — — — — — — — — —
587. Одлука за критериумите за доделување
исклучително материјално обезбедување
на учесниците од Народноослободителната војна — — — — — — — — —
588. Програма за користење на дел од средствата од наплатените
парични казни
изречени од судовите од општа надлежност во 1977 и 1978 година — — — —
589. Решение за именување виши советник во
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — —
590. Решение за именување директор на Центарот за стручно образование на кадри
за безбедност и општествена самозаштита
591. Правилник за дополнување на Правилникот за определување на работници во
органите за внатрешни работи што имаат
својство на овластени службени лица —
592. Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за минималните технички услови за изградбата, уредувањето и
опремувањето на угостителските објекти

945

945

945

945
946
946

946

946

Општествени договори и самоуправни
спогодби
323. Самоуправна спогодба
рилата за утврдување
ди и другите примања
во општините на СР

за основите и мена личните дохона функционерите
Македонија — —

947
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