
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 4 април 1981 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

102. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НОВ 
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БРОЈ 20/77 

И 27/78) 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за материјално обезбедување на учесниците 
од НОВ („Службен весник на СРМ" број 20/77 и 
27/78), 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година. 

Бр. 08-758 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

ма Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. ip. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИ-
ЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД 

НОВ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БРОЈ 
20/77 И 27/78) 

Член 1 
Во Законот за материјално обезбедување на 

учесниците од НОВ („Службен весник на СРМ" 
број 20/77 и 27/78), член 19 став 1 се менува и гласи: 

„Постојаното материјално обезбедување опре-
делено со овој закон, секоја година задолжително 
се усогласува со порастот на остварените просечни 
номинални лични доходи на сите вработени во 
претходната година во Републиката"., 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

103. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава' 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГ-

РАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за наградата „Климент Охрид-
ски", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 март' 1981 година. 

Бр. 08-759 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

иа Претседателството ,на СРМ, 
Љупчо Арсов, ic. р. 

Претседател 
иа Собранието еа СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

Член 1 
Во Законот за наградата „Климент Охридски" 

(„Службен весник на СРМ" број 36/77), член 2 се 
менува и гласи: 

„Наградата се доделува на: 
— поединец — за особено значајни резултати 

во унапредувањето на воспитно-образовниот сис-
тем, педагошката теорија и практика, организира-
ње на дејноста на воспитно-образовните организа-
ции; 

— поединец — за долгогодишни особено зна-
чајни резултати во развојот и унапредувањето на. 
културно-просветната дејност, организирање на деј-
носта на организациите од областа на културата, 
културно-уметничките манифестации и културните 
самодејности; 

— поединец или група автори — за стручно-
теоретски трудови од особено значење за унапре-
дување на Воспитно-образовната или културно-
просветната дејност и 

— организации на здружениот труд, други са-
моуправни организации и заедници и здруженија 
(организации) — за долгогодишни особено значајни 
резултати во Воспитно-образовната или културно-
просветната дејност". ' 

Член 2 
Во член 3 ставот 2 се менува и гласи: 
„Во една година наградата може да се доделр! 

најмногу на шест поединци или група автори и на 
три организации". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

104. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГ-
РАДАТА „МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН" 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за наградата „Мито Хаџива-
силев — Јасмин", 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 март 1981 година. 

Бр. 08-760 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

иа Претдадателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието иа СРM, 
Благоја Талески, с. (р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ -

ЈАСМИН" 

Член 1 ' 
Во Законот за наградата „Мито Хаџивасилев — 

Јасмин" („Службен весник на СРМ" број 32/68 и 
31/74) член 1 се менува и гласи: 

„Во знак на сеќавање на поминатиот теорети-
чар, публицист, журналист и претседател ria Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
Мито Хаџивасилев — Јасмин, а со цел да се сти-
мулира научното творештво во областа на политич-
киот систем на социјалистичкото самоуправу-
вање, публицистичката и журналистичката дејност 
и да се оддаде највисоко општествено признание 
на таквата дејност, во Социјалистичка Република 
Македонија се установува награда „Мито Хаџива-
силев — Јасмин" (наградата)". 

Член 2 
Во член 2 по зборовите „областа на" се дода-

ваат зборовите „научното творештво во политич-
киот систем на социјалистичкото самоуправување,". 

Член 3 
Во член 4 став 2 зборот „две" се заменува со 

зборот „три". 
Член 4 

Во член 5 став 3 по зборовите „од редот на" 
се додаваат зборовите „научните работници,". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

105. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за воените инвалиди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година. 

Бр. 08-757 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседа,тел 

таа Претседателството таа СРМ, 
Љупчо Арсов, ic. ip. 

Претседател 
на Собранието еа СРМ, ^ 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди („Службен 

весник на СРМ" број 29/73, 45/74 и 42/77), член 49 
се менува и гласи: 

„(1) Инвалидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и материјалното обезбедување за вре-
ме на професионалната рехабилитација определени 
со овој закон секоја година задолжително се усог-
ласуваат со порастот на просечните номинални 
лични доходи на сите вработени во претходната го-
дина во Републиката. 

(2) Одлука за усогласување на инвалидските 
принадлежности во смисла на став 1 од овој член 
донесува Извршниот совет". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1981 година. 

106. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за цивилните инвалиди од војната, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот ^труд, одржана на 26 март 1981 година. 

Бр. 08-756 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

таа Пјретсадателствопо таа СРМ, 
Љупчо Арсов, ic. р. 

Претседател 
таа Собранието таа СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИ-
ТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Член 1 
Во Законот за цивилните инвалиди од војната 

(„Службен весник на СРМ" број 33/76 и 25/79), во 
член 9 ставот 2 се менува и гласи: 

„Висината на цивилната инвалиднина се усог-
ласува секоја година со порастот на просечните но-
минални лични доходи на сите вработени остваре-
ни во претходната година во Републиката". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 
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107. 
Врз основа на член 2 од Законот за унапреду-

вање на ликовната уметност („Службен лист на 
СФРЈ" број 35/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

3lA РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗ-БОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ 
„МОША ПИЈАДЕ" 

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор 
на Фондот за унапредување на ликовната уметност 
,,Моша Пијаде", поради истек на мандатот: 

Борис Петковски и 
Љубомир Белогаски. 
За членови на Управниот одбор на Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пија-
де" се избираат: 

Боро 'Митричевски, академски вајар и 
Пеце Видимче, академски сликар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-762 
26 март 1981 година 

Скопје 

Пр-етседател 
на Соборот на 'З,дружениот 

'труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
(не Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

108. 
Врз основа на член 4 од Законот за наградата 

„11 Октомври" („Службен весник на СРМ" број 
36/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „11 Октом-
ври", поради истек на мандатот: 

— Претседателот 
Бошко Станковски. 
— Членовите: 
Томе Арсовски, 
Владо Милчин, 
Иљами Емин. 
д-р Петру Јанура, 
Љупчо Копровски, 
Киро Роглев, 
м-р" Јаков Лазаревски, 
Перо Мазев, 
д-р Саво Миронски, 
Петар Хаџи Бошков, 
Фимчо Муратовски, 
Борче Наумовски, 
д-р Галаба Паликрушева, 

Методија Петровски, 
д-р Христо Андонов, 
Шукри Рамо, 
д-р Синиша Спасов, 
Трајко Стаматовски, 
д-р Сејфедин Сулејмани и 
д-р Никола Узунов. 

Во Одборот за доделување на наградата „11 
Октомври" се именуваат: 

— Претседател 
д-р Александар Донев, член на Претседателст-

вото на РК на ССРНМ. 
— Членови: 
д-р Васил Гучев, вонреден професор на Факул-

тетот за физика во Скопје, 
Соња Абаџиева-Димитрова, директор на Музе-

јот на современата уметност во Скопје, 
Ристо Стефановски, директор на Драмскиот те-

атар во Скопје, 
д-р Велимир Брезовски, научен советник во 

Институтот за национална историја во Скопје, 
м-р инж. арх. Георги Констатиновски, вонреден 

професор на Архитектонскиот факултет во Скопје, 
Драгослав Ортаков, вонреден професор на Фа-

култетот за музичка уметност, 
д-р Тодор Џунов, редовен професор на Прав-

ниот факултет, 
м-р Икмет Кривца, член на Извршниот одбор 

на Стопанската комора на Македонка, 
д-р Јован Стојановски, редовен професор на 

Економскиот факултет во Скопје, 
д-р Александар Спасов, редовен професор на 

Филолошкиот факултет во Скопје, 
Христо Стамболиев, редовен професор на Тех-

нолошкиот факултет во Скопје, 
д-р Вулнет Старова, делегат во Сојузниот со-

бор на Собранието на СФРЈ, 
Глигор Чемерски, академски сликар од Скопје, 
д-р Јордан Шокаровски, редовен професор на 

Земјоделскиот факултет во Скопје, 
инж. Трајко Апостоловски, генерален директор 

на Сложената организација ДИК „Треска" — 
Скопје, 

Киро Поповски, член на Претседателството на 
СОМ, 

ген. мајор Миле Арнаутовски, републички сек-
ретар за народна одбрана, 

Емин Салих, член на Претседателството на РК 
на ССРНМ, 

м-р Катарина Ношпалова, делегат во Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Ѓорѓи Василевски, филмски критичар од Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-763 
26 март 1981 година 

Скопје 
v Претседател 

на Соборот на здруже,ниот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседетел 
на Собранието на 

СР,М, 
Мито Мицајков, с. р. 
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109. 
Врз основа на член 4 од Законот за наградата 

„Климент Охридски" („Службен весник на СРМ'4 

број 36/77), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиоч 
собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „Климент Ох-
ридски", поради истек на мандатот: 

— Претседателот 
Будимка Романо. 
Членовите: 
Киро Давидовски, 
Јован Бошњачки, 
Павлина Василева, 
Благоја Димовски, 
Вукосава Донева, 
Перо Илиевски, 
Љутви Марку, 
Ванчо Михајловски, 
Тихо Најдовски, 
Оливера Николова, 
Абдула Османи, 
Алексо Палазов, 
Абдулхак Сали, 
м-р Андон Симовски, 
Јован Стрезовски, 
Ленче Тасева, 
Киро Тасковски, 
д-р Лилјана Тодорова, 
Крсте Ангеловски и 
Панде Ташковски. 

Во Одборот за доделување на наградата „Кли-
мент Охридски" се именуваат: 

— Претседател 
д-р Александар Димевски, професор на Био-

.лошкиот факултет во Скопје, 
Членови: 
Душка Бојановска, директор на ОУ „Браќа Ри-

бар" — Скопје, 
Љубе Миленковски, професор на Педагошката 

академија „Климент Охридски" — Скопје, 
Садо Хаме, член на Претседателството на РО 

на СЗБ од НОВ на Македонија, 
Никола Младеновски, директор на РО „Прос-

ветно дело" Скопје, 
м-р Ремзи Несини, виши предавач на Фило-

лошкиот факултет во Скопје, 
Предраг Пенушлиски, секретар на СИЗ за кул-

тура на град Скопје, 
Васил Тоциновски, уредник на РТ,В — Скопје, 
Драган Топчиовски, секретар на Културно-

просветната заедница на Македонија, . -
Добре Давидовски, професор во Гимназијата 

„Гоце Делчев" — Куманово, 
Лилјана Крстевска, директор на Економското 

училиште „Јовче Тесличков" — Титов Велес, 
Кирил Кулески, директор на Работничкиот уни-

верзитет во Прилеп,' 
Нове Јоновски, претседател на Општинскиот 

совет на ССМ — Битола, 
Дафинче Ристевски, директор на Работничкиот 

универзитет во Охрид, 
Стојан Ристоски, професор на ЦОУ „Тоде Ха-

џџтефов" — Кавадарци, 
м-р Панче Кироски, професор на Педагошката 

академија во Штип, 
Енвер Билјана, професор во Гимназијата ,,,Пан-

че Поповски" во Гостивар, 

инж. Ванчо Иванов, вработен во Електрома-
шинскиот училишен центар „Никола Тесла" — 
Скопје, 

Никола Лазаревски, директор на Машинско-ме-
талургискиот училишен центар „Панче Арсов" при 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје, 

Мира Сотировска, директор на Предучилишната 
детска установа „Тафталице" Скопје и 

Киро Тасковски, секретар на Комитетот на Оп-
штинската конференција на СКМ — Крива Па-
ланка. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-764 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с.р. 

НО. 
Врз основа на член 3 од Законот за наградата 

„Мито Хаџивасилев — Јасмин" („Службен весник 
на СРМ" број 32/68 и 31/74), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 26 март 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

З1А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ -

ЈАСМИН" 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи-
василев — Јасмин", поради истек на мандатот: 

— Претседателот 
Ружа Бак. 

- — Членовите: 
Ариф Аго, 
Рецеп Златку, 
Милчо Балевски, 
Драги Милошевски, 
Симо Ивановски, 
Дрита Бошковска-Карахасан, 
Драгољуб Лазов, 
Ристо Најденовски, 
Јован Поповски и 
д-р Георги Старделов. 

Во Одборот за доделување на наградата „Мито 
Хаџивасилев Јасмин" се именуваат: 

— Претседател 
д-р Боро Мокров, публицист во пензија. 
— Членови: 
д-р Илија Јосифовски, редовен професор на 

Економскиот факултет во Скопје, , 
Јордан Радевски, професор во Центарот за об-

разование на кадри за безбедност и општествена 
самозаштита „Елисие Поповски-Марко" — Скопје, 

Милчо Балевски, помошник на републичкиот 
секретар за информации, 

Потпретседател 
таа Собранието ма 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 
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Мира Јанковска, уредник во РТВ - Скопје, 
м-р Петре Георгиевски, уредник на Списанието 

за општествени прашања „Погледи" — Скопје. 
Јован Павловски, уредник на весникот „Нова 

Макед они ј а " Скопј е, 
Ѓорги Тоновски, директор и главен одговорен 

уредник на „Битолски весник" — Битола, 
Рецеп Златку, главен и одговорен уредник на 

весникот „Флака е влазеримит" — Скопје, 
Ајша Каја, уредник на детско списание во ре-

дакцијата „Бирлик" — Скопје и 
Јордан Тасевски, главен и одговорен уредник 

на весникот на ДИК „Треска" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-765 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

111. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар за општествени науки во Скопје, поради ис-
тек на мандатот: 

д-р Коста Балабанов, 
Ѓорги Давков, 
Рифат Јуршит, 
Ванчо Лакалиски, 
Драган Михајловски, 
Жамила Колономос, 
Цветко Цветковски, 
Тахир Шакири и 
Светлана Шопова. 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Советот на Универзитетскиот центар 
за општествени науки во Скопје: 

Кирил Алексовски, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 

Илија Зафировски, уредник на весникот „Труд-
беник" — Скопје, 

Раде Гогов, член на Претседателството на РК 
на ССРНМ, 

Димче Димитриевски, член на Претседателство-
то на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Ма-
кедонија, 

Милутин Николовски, извршен секретар на 
Комитетот на Општинската конференција на СКМ 
„Центар" — Скопје, 

- Емин Илјами, директор на Театарот на народ-
ностите — Скопје, 

Дрита Карахасан-Бошковска, новинар во РТВ 
— Скопје, 

Вера Мациќ, професор во Гимназијата „Нико-
ла Карев" во Скопје и 

Мирче Томовски, член на Претседателството на 
Градскиот комитет на CIKM — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-766 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Онштестеено-оолшмЈчкиот 

собор., 
Ката Лахтова, с.р. 

Потпрет с ед ате л 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

112. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕ-

ХАБИЛИТАЦИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Заводот за медицин-
ска рехабилитација на СР Македонија, поради ис-
тек на мандатот: 

Владимир Димовски, 
д-р Георги Теодосиевски, 
Митре Инадевски, 
д-р Кирил Ветеровски, 
д-р Блаже Митровски и 
Јулијана Јендровска. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Заводот за медицинска ре-
хабилитација на СР Македонија: 

д-р Никола Бончевски, специјалист по интер-
ни болести во поликлиниката „Букурешт" — 
Скопје, 

Некие Кадриу, вработен во детската градинка 
„Братство-единство" во Скопје, 

Катарина Василева, вработена во Заводот за 
рехабилитација на деца со оштетен вид — Скопје, 

Сали Сали, вработен во ЗДИШ „Треска" — 
Скопје, 

Драган Аврамовски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ и 

Ристо Бислимовски, секретар на Комисијата за 
воени инвалиди на СЗБ од НОВ на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-767 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор', 
Ката Лахтова, с .р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 
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113. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републич-

киот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на СРМ" број 29/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-полмтичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Републичкиот завод 
за унапредување на домаќинството, поради истек 
на мандатот: 

инж. Николина Каева, 
Ибраим Даутовски, 
Чедо Георгиев и 
Марица Банде. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Републичкиот завод за 
унапредување на домаќинството: 

Раде Јурхар, управник на средношколскиот дом 
„Томе Стефановски - Сениќ" — Скопје, 

д-р Елка Димитриева, научен соработник на 
Економскиот факултет во Скопје и 

Афродита Мемединовска, член на Конференци-
јата за општествена активност на жените, врабо-
тена во Архивот на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-768 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот ,на здружениот 

труд, 
Инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

114. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БО-

ЛЕСТИ - ДЕМИР ХИСАР 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Болницата за душев-
ни болести — Демир Хисар, поради истек на ман-
датот: 

Вангел Муловски, 
Цветко Лалчевски, 
Живко Горчиновски и 
д-р Круме Соколовски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Болницата за душевни бо-
лести — Демир Хисар: 

д-р Благоја Симоновски, невропсихијатар во 
Медицинскиот центар во Битола, 

Златан Најдовски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на, СРМ, 

Акиф Врангала, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ и 

Кире Стојановски, KB работник во ДИК „Црн 
бор" — Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-769 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на 'Соборот /на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор', 

Ката Лахтова, с. р. 

115. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕ-

ТОТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Собирот на работните луѓе на Факул-
тетот за драмска уметност во Скопје, поради истек 
на мандатот: 

Јово Камберски. 
Се именува претставник на општествената за-

едница во Собирот на работните луѓе на Факулте-
тот за драмска уметност во Скопје: 

Горан Стефановски, асистент на Филолошкиот 
факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-770 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на з,дружениот 
труд, 

Инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

116. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на работната организација 
Земјоделски факултет во Скопје, поради истек на 
мандатот: 

инж. Митровски Стојан. 

Потпретседател 
на -Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 
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Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на Работната организација Зем-
јоделски факултет во Скопје: 

инж. Коциќ Крсто, директор на Основната ор-
ганизација на кооперанти во Агрокомбинатот „Ло-
зар" — Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-771 
26 март 1981 година 

Скопје 

, Претседател 
на Соборот на здружениот 

трут, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собори, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието таа 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

117. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

ПРИЛЕП 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Економскиот факултет 
во Прилеп, поради истек на мандатот: 

Слободан Костовски, 
Јулијана Атанасова и 
Сотир Ѓорѓиоски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Економскиот факултет во 
Прилеп: 

Илија Неловски, извршен секретар на Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ — 
Охрид, 

Васко Павловски, дипл. економист, вработен во 
ООЗТ „Универзал" — Крушево и 

Тоде Аврамовски, претседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината Де-
бар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-772 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с.р. 

118. 
Врз основа на член 12 од Законот за студент-

ските домови („Службен весник на СРМ" број 
27/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТИТЕ НА ООЗТ 
„ИСХРАНА" И ООЗТ „СМЕСТУВАЊЕ" НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „СТУДЕНТСКИ ЦЕН-

ТАР" - СКОПЈЕ 

Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на ООЗТ „Исхрана" — Скопје: 

— Славко Божиновски, извршен секретар на 
Комитетот на Општинската конференција на СКМ 
„Центар" — Скопје. 

Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на ООЗТ „Сместување" — 
Скопје: 

— Владо Тимоски, стручен соработник во Ре-
публичкиот центар за идеолошко-политичко обра-
зование и студии во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕ,ДОНИЈА 

Бр. 08-773 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на з,дружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Л актов а, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

119. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на̂  општестве-
ната заедница во Работничкиот совет на Институ-
тот за градни болести и туберкулоза на СР Маке-
донија во Скопје, поради истек на мандатот: 

д-р Љупчо Јачовски, 
д-р Душан Сандевски, 
Марсел Кајтази, 
Алекса Тренчевски и 
Сулејман Шакири. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Работничкиот совет на Институтот за 
градни болести и туберкулоза на СР Македонија во 
Скопје: 

д-р Борис Јамаковски, асистент на' Медицин-
скиот факултет во Скопје, 

Ангел Андонов, управник на ООЗТ Машинско 
одржување при Топилницата за олово и цинк „Зле-
тово" — Титов Велес, 

Асан Асан, вработен во Медицинскиот центар 
— Тетово, 
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Исуф Ајрулахи, ВКВ работник во РО „Комуна" 121. 
лец" — Скопје и 

Божидар Коруновски, вработеново ООЗТ Стак 
лена волна — „Стакларник" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-797 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. j). 

Потпрет с ед ате л 
еа Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

120. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравство-

то („Службен весник на СРМ" број 20/70), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА 
БОЛНИЦА ЗА БЕЛО ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА С. 

ЈАСЕНОВО - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Работничкиот совет на Специјал-
ната болница за белодробна туберкулоза с. Јасе-
ново — Титов Велес, поради истек на мандатот: 

Драгослав Бошковиќ, 
Симеон Ивановски, 
Пандорка Клифова, 
д-р Бошко 'Методиев, 
Милка Николова, 
Трајко Таблоски и " 
Бошко Ников. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Работничкиот совет на Специјалната 
болница за белодробна туберкулоза с. Јасеново — 
Титов Велес: 

Нада Ончева, вработена во Медицинскиот цен-
тар — Титов Велес, 

д-р Параскева Манчева, вработена во Меди-
цинскиот центар — Кавадарци, 

Куљуси Хајрулау, извршен секретар на Оп-
штинската конференција на СКМ — Куманово, 

д-р Стојанчо Јанков, вработен во Медицинскиот 
центар во Неготино, 

Кемал Мусли, член на Советот на Републиката, 
Војо Котевски, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СРМ и 
Вангел Мулоски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-775 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот .на здружениот 

труд 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

Врз основа на член 50 од Законот за здравст-
вото („Службен весник на СРМ" број 20/70), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА 

КОСНОЗ(ГЛОВНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Специјалната болница 
за коснозглобна туберкулоза во Охрид, поради ис-
тек на мандатот: 

Јане Ангеловски, 
Мире Блажевски, 
д-р Јован Јовановски, 
д-р Љупчо Серафимов, 
д-р Вухан Пашоли и 
д-р Петар Илиевски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Специјалната болница за 
коснозглобна туберкулоза во Охрид: 

Петар Тасевски, социјален работник, вработен 
во „Југотутун" — Битола, 

Баудин Велица, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

д-р Арсе Гошаревски; вработен во Медицин-
скиот центар — Ресен, 

' Кирил Апостолов, извршен секретар на Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ — 
Охрид, 

Ристо Башуровски, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Струга и 

д-р Стефан Ралев, вработен во Клиниката за 
ортопедија при Медицинскиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-776 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

горуд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

122. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на ,26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И 

ГЛАС ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Центарот за слух, го-
вор и глас во Скопје, поради истек на мандатот: 

Хабил Беџети, 
Михаило Ѓуровски, 
Аврам Черепналковски, 
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д-р Бранко Стојанов, 
Раде Атанасовски и 
Александар Бошњаковски. 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Советот на Центарот за слух, "говор и 
глас во СкопЈе. 

Борис Иванов, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, 

Никола Кондарко, секретар на Комисијата за 
претставки и поплаки при ЦК СКМ, 

Нелко Џутевски, советник во Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, ѕ 

д-р Петко Георгиевски, вработен во Клиниката 
за уво, грло и нос, 

Абедин Карјану, секретар за општествени деј-
ности на Собранието на општина Тетово и 

Мифтар Мифтари, вработен во ОХИС — ООЗТ 
„Малон" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр.' 08-777 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

123. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАР-

СТВО ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Институт за овош-
тарство во Скопје, поради истек на мандатот: 

Живко Котларовски. 
Се именува претставник на општествената за-

едница во Советот на ООЗТ Институт за овоштар-
ство во Скопје: 

Павле Петров, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-778 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

/труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р 

124. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАТ 

ПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката на Собирот 
на работните луѓе на Републичкиот завод за уна-
предување на социјалните дејности од 29 јануари 
1981 година со која за директор на Заводот е из-
бран 

Алојз Пипан, досегашен директор на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-795 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

Труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

125. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на . Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собирот на работните луѓе на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид во Скопје, поради истек на мандатот: 

Божидар Пендовски, 
Некие Кадриу, 
д-р Зоге Бужаровски, 
Кирил Трајковски и 
Славка Каленикова. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Собирот на работните луѓе на Заводот 
за рехабилитација: на деца и младинци со оштетен 
вид во Скопје: 

Живко Наумовски, раководител на стручна 
служба на Републичката заедница на вработува-
њето, 

Јордан Тасев, делегат во Соборот на здружени-
от труд на Собранието на СРМ, 

Гилистана Јумеровска, член на Претседател-
ството на РК на ССММ, 

Марија Жарова, наставник во Централното ос-
новно училиште „Васил Главинов" — Титов Ве-
лес и 

Потпрет седате л 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

Потпрет седате л 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 
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Василе Поцев, педагог во Центарот за социјал-
ни работи на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-780 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател Потпретседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
иа Општествено -политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

126. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 март 198,1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗ1АЦИЈА ФА-
КУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Работната организација 
Факултет за правни и политички науки во Скопје, 
поради истек на мандатот, 

м-р Горе Михајловски. 
Се именува претставник на општествената за-

едница во Советот на Работната организација Фа-
култет за правни и политички науки во Скопје 

Томе Георгиевски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за труд. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-781 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател Потпретседател 

на Соборот на здружениот на Со1бранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 

— ОЗТ Национален парк „Пелистер" 
Дуле Михајло, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд во Собранието на СРМ, 
Трајан Пеца левски, директор на ЗОИЛ — фи-

лијала Ресен и 
Трајан Тошевски, член на Советот на Републи-

ката. 
— ОЗТ Национален парк „Маврово" 

д-р Мифтар Курти, на работа во Медицинскиот 
центар во Гостивар, 

инж. Јово Апостолски, секретар на СИЗ за 
вработување на општина Тетово и 

д-р Митко Панов, редовен професор на Гео-
графскиот факултет во Скопје. 

— ОЗТ Национален парк „Галичица" 
д-р Слободан Поповски, вработен во Медицин-

скиот центар — Струга, 
Горѓи Стојановски, директор на Центарот за 

социјална работа во Ресен и 
д-р Милчо Точко, виш научен соработник во 

Хидробиолошкиот завод во Охрид. 
— ОЗТ Национални паркови и ловишта 
Павле Игновски, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Ристо Групче, научен соработник во Природо-

научниот музеј на Македонија — Скопје и 
инж. Југослав Тодоровски, секретар на Коми-

тетот на Градската конференција на СКМ — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МА-КЕДОНИЈА 

Бр. 08-782 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Л актов а, с.р. 

127. 
Врз основа на член 24 од Законот за заштита 

на националните паркови („Службен весник на 
СРМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 26 март 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОРГАНИТЕ НА УП-
РАВУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛ-

НИТЕ ПАРКОВИ 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во органот на управување на: 

128. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружени-
от труд и Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 26 март 198,1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И НУК-

ЛЕАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собирот на работните луѓе на 
Институтот за патолошка физиологија и нуклеар-
на медицина во Скопје, поради истек на мандатот: 

Тосум Пахуми, 
Хабил Беџети и 
Стево Стровјановски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Собирот на работните луѓе на Инсти-
тутот за патолошка физиологија и нуклеарна ме-
дицина во Скопје: 

д-р Милица Јованова, вработена во Медицин-
скиот центар — Титов Велес 

Вангел Велјановски, директор на ООЗТ „Ру-
дарство" при Рудници и железарница „Скопје" — 
Скопје и 
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Виктор Дуковски, директор на Работната за-
едница заеднички работи при ОХИС — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-783 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

'труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтов а, с. р. 

129. 
Врз основа на член 13 од Законот за Новинско-

издавачката работна организација Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" број 43/80), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИН-
ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НО-
ВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за именување индивидуален работоводен орган на 
Новинско-издавачката работна организација Служ-
бен весник на СРМ: 

Даница Анастасова, секретар на Соборот на 
општините на Собранието на СРМ и 

Новак Марковски, потсекретар во Републички-
от секретаријат за законодавство и организација. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-791 
2.6 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здруже,ниот на Собранието на 

труд, СРМ, 
Инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

130. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружени-
от труд и Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Шумарскиот факул-
тет во Скопје, поради истек на мандатот: 

инж. Милан Глигоров, 
инж. Васко Мукаетов, 
Ангелко Николовски, 
Владимир Котев и 

' Мито Буревски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Шумарскиот факултет во 
Скопје: 

инж. Живко Минчев, директор на Шумското 
стопанство „Караџица" — Скопје, 

инж. Стево Лазаревски, потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство, 

инж. Бранко Станковски, директор на ООЗТ 
за стопанисување со шумите — Куманово, 

инж. Бранислав Таневски, директор на РО за 
шумарство во ЗДИШ „Треска" — Скопје и 

Живко Стефановски, претседател на Координа-
ционото тело за пошумување — Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-785 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
,на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

131. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 26 март 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ООЗТ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ 
ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Ветеринарен инсти-
тут во Скопје, поради истек на мандатот, 

Бранко Симоновски. 
Се именува претставник на општествената за-

едница во Советот на ООЗТ Ветеринарен институт 
во Скопје, 

Силјан Захариевски, ветеринарен лекар, прет-
седател на Општинската конференција на ССРНМ 
— Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-786 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот таа Собранието - на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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132. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ'4 број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за еко-
номика и организација на земјоделството во Скоп-
је, поради истек на мандатот: 

Димитар Прочков, 
Будимир Иванов и 
Трајан Николов. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот на Институтот за економика 
и организација на земјоделството во Скопје: 

Џемаил Абдулрешат, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Ристо Кусакатов, научен соработник во Еко-
номскиот институт во Скопје и 

Живка Никовска, директор на служба во Сто-
панска банка — Здружена банка — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-787 
26 март 1981 година 

- Скопје 

Претседател Портрет седат е л 
на Соборот на здружениот таа Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с.р. 

133. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР И КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН 
HA РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ВО 
СКОПЈЕ И ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО 

ВО СКОПЈЕ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во ,Комисијата за изготвување предлог 
за избор на колегијален работоводен орган на РО 
Факултет за економски науки во Скопје: 

Благоја Симеонов, член на Советот на Репуб-
ликата и 

Љупчо Исјановски, вработен во Рудници и же-
лезарница „Скопје" — Скопје. 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за избор на директор на ООЗТ Институт за сто-
чарство во Скопје: 

Никола Горичан, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Азис Сил јами, секретар за стопанство во Со-
бранието на општина Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-788 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
/на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р 

Претседател 
на Општествено -политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

134. 
Врз основа на член 26 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИ-
ДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПРИРОДО -

НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за избор на индивидуален работоводен Орган на 
Природонаучниот музеј на Македонија: 

Зоран Стојановски, секретар за општествени 
дејности на Собранието на општина Карпош — 
Скопје и 

Киро Буровски, извршен секретар на Претсе-
дателството на Градскиот комитет на СКМ — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-789 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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135. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕ-

ГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ 
КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за именување колегијален работоводен орган на 
ООЗТ Клиника за хематологија: 

инж. Владимир Христовски, претседател на Оп-
штинскиот совет на ССМ на општина Центар — 
Скопје и 

Томе Треневски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-790 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател Потпретседател 

на 'Соборот на здружениот таа Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Ластова, с. р. 

136. 
Врз основа на член 10 од Законот за Новин-

ско-издавачката работна организација Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 43/80), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ИЗДАВАЧКИОТ СО-
ВЕТ НА НОВИНСКО -ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Издавачкиот совет на Новинско-изда-
вачката работна организација Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија: 

Методија Рикаловски, потсекретар во Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ,' 

Василе Ристевски, секретар на Секретаријатот 
3R прописи на - Собранието на град Скопје и 

Јосиф Милески, советник на секретарот на Се-
кретаријатот за кадровски прашања на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-784 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател Потпретседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 
Претседател 

на Општествено -политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с.р, -

137. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН 
НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОП-

ЈЕ И ООЗГГ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог за 
избор на декан на: 

— ООЗТ Филозофски факултет во Скопје 
Владо Поповски, член на Претседателството на 

РК на ССРНМ и 
Мирко Апостолски, секретар на Републичката 

самоуправна интересна заедница за насочено обра-
зование. 

— ООЗТ Економски факултет во Скопје 
Иван Митровски, секретар за стопанство на 

Собранието на град Скопје и 
Владимир Борозанов, потпретседател на Из-

вршниот совет на Собранието на општина Центар 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-792 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општестввно-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

138. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, ,донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕГИЈАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛО-

ЗОФСКО -ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог за 
именување на колегијален работоводен орган на 
Работната организација Факултет за филозофско-
историски науки во Скопје: 
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Перо А. Коробар, член на Советот на Републи-
ката и 

Ванчо Цветковски, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕ,ДОНИЈА 

Бр. 08-793 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на 'Општествено-'политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

139. 
Врз основа на член 26 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" број 
25/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ИН-
ДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СЛО-
ЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

МУЗЕИ НА МАКЕДОНИЈА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Одлуката на Советот 
на Сложената организација Музеи на Македонија 
од 19 јануари 1981 година со која за директор на 
Сложената организација на здружениот труд Му-
зеи на Македонија е избран 

д-р Коста Балабанов, научен советник. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-794 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

140. 
Врз основа на член 13 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78)v  
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и ѓ Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Работната заедница на Републич-
киот завод за унапредување на социјалните деј-
ности, поради истек на мандатот; 

Нове Јоновски, 
Златан Најдовски, 
Димче Димитриевски, 
Јегени Бесник и 
д-р Љупчо Арнаудовски. 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Работната заедница на Републичкиот 
завод за унапредување на социјалните дејности: 

Горѓи Спасов, асистент во Институтот за со-
циолошки и политичко-правни истражувања во 
Скопје, 

Коста Петров, помошник на републичкиот сек-
ретар за труд, 

Мислим Мислими, член на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, 

Захарија Мицковска, вработена во Општа бол-
ница во' Скопје и 

Томе Тасев, ВКВ работник во ДИК „Треска" 
— Кавадарци. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-779 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

/собор, 
Ката Лахтова, с. р 

141. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 

наградата „25 Мај" („Службен весник на СРМ" 
број 16/80), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РА-
БОТА НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДАТА „25 МАЈ" 

Се потврдува Правилникот за работа на Од-
борот за доделување на наградата „25 Мај", доне-
сен од Одборот за доделување на наградата „25 
Мај" на 14 јануари 1981 година. 

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

СОБРАНИЕ ,НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-802 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател, ' 
на Општествено-политичкиот 

собар, 
Ката Лахтова, с. р. 
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142. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 

наградата „25 Мај" („Службен весник на СРМ" 
број 16/80), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАГРАДАТА „25 МАЈ" 

I 
Висината на паричниот износ на наградата „25 

Мај" изнесува: 

— на поединец или група автори 15.000,00 дин. 
— на спортска екипа, организа-

ција или заедница 30.000,00 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-803 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

143. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6 став 
2 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" број 42/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
„КРСТЕ МИСИРКОВ" - СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО 
КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВА-
ЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НА-
УЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВР-

ДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И 
СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ин-
ститут за македонски јазик „Крсте Мисирков" — 
Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето 
за остварување на заедничките цели, донесувањето 
на програмите за развој на научно-истражувачка-
та работа и потврдувањето на изборот во научни и 
стручни звања, што го донесоа работниците на 

ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Ми-
сирков" — Скопје на референдумот одржан на 7 
декември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-755 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

144. 
Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 18 
од Законот за Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ" број 33/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 26 
март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО 
СОБРАНИЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗБИЕНИТЕ РЕПУБ-

ЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

— Се разрешува од должноста делегат во Соб-
ранието на Фондот на Федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини Ане Ар-
сов, поради заминување на нова должност. 

— За делегат во Собранието на Фондот на Фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини се избира 

Јездимир Богдански, делегат на Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-799 
26 март 1981 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

145. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
11779), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП 

— За судии на Окружниот суд во Скопје се 
избираат: 

Надица Калевска, 
Душанка Радуловска, 
Зорка Божиновска и 
Никола Попов, судии на Окружен суд во 

Скопје. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, ,с. р, 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 
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— За судија на Окружен суд во Битола се 
избира 

Симоновски Михаило, судија на Окружен 
суд во Битола. 

— За судија на Окружен суд во Штип се из-
бира 

Василев Димитар, судија на Окружен суд во 
' Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕЦУБЛИКА МАКЕ,ДОНИЈА 

Бр. 08-800 Потпретседател 
26 март 1981 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Мицајков, с.,р. 

146. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СР,М" број 
10/76 и 30/77), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЈАВЕН ОБВИНИ-
ТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ВО СКОПЈЕ 

За заменик јавен обвинител во Окружното јав-
но обвинителство во Скопје се именува 

Лазаровска-Стојановиќ Вера, заменик окружен 
јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство 
во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕ,ДОНИЈА 

Бр. 08-801 Потпретседател 
26 март 1981 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Мицајков, с.р. 

147. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржа-
на на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ 
СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За заменик републички секретар за народна 
одбрана се именува -

Зеленковски Иван, полковник на ЈНА. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-798 Потпретседател' 
26 март 1981 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Мицајков, с. р. 

148. 
Врз основа на член 20 став 4 од "Деловникот на 

Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА 
ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува оставката на делегатот Јордан 

Сребренов, избран во делегатската единица Ко-
чани I. 

И 
На делегатот Јордан Сребренов му престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-818 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с.р. 

149. 
Врз основа на член 20 став 4 од Деловникот 

на Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКАТА НА 
ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА 

I 
Се уважува оставката на делегатот Симеон 

Ивановски, избран во делегатската единица Дел-
чево. 

И 
На делегатот Симеон Ивановски му престанува 

мандатот од денот на уважувањето на оставката. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се објазл во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-820 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с.р. 

150. 
Врз основа на член 21 од Деловникот на Со-

борот на здружениот труд на Собранието на СРМ, 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 март 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ДЕЛЕГАТСКАТА 
ФУНКЦИЈА 

I 
Согласно со член 19 точка 5 од Законот за из-

бор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, му преста-
нува мандатот на делегатот Жарко Комановиќ, из-
бран-во делегатската единица Битола. 

II 
Мандатот на делегатот Жарко Комановиќ му 

престанува од денот на донесувањето на оваа од-
лука, 
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III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-819 
26 март 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
(инж. Слободан Арнаудов, с.(р. 

151. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ" број 48/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд, Соборот на 
општините и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 март 1981 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 1981 ГОД. 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средства за 

пошумување на голините во 1981 година, нивните 
корисници, меркиве што ќе се финансираат, како и 
начинот на користењето на средствата. 

И 
Средствата за пошумување на голините се ут-

врдуваат во износ од најмалку 80,0 милиони динари 
и тоа по следните основи: 

— една третина од вишоците од каматите на 
Народната банка на Македонија; 

— 40,0 милиони динари од средствата на Ре-
публиката. 

III 
Корисници на средствата за пошумување на го-

лините можат да бидат општините и заинтересира-
ните организации на здружениот труд. 

IV 
Средствата за пошумување на голините ќе се 

користат за учество во садење, одгледување и чу-
вање на шумските насади на голините, за-заштита 
од растителни болести и штетници, за производство 
на садници, за учество во изградба на патишта во 
објекти за пошумување, за научно применувачки 
/мерки во пошумувањето и заштитата на насадите 
и семенарството, за набавка на механизација ,за 
пошумување и одгледување на насади, како и за 
трошоци за работењето на Советот за пошумување -
на голините и тоа во следните износи: 

— учество во садење на нови 
шумски насади на 10.000 ха 16.600.000,00 дин. 

— учество во одгледување и чу-
вање на шумските насади по-
дигнати на голините во прет-
ходните години 30.000.000,00 дин. 

— учество за изградба на патиш-
та во пошумени објекти 1.200.000,00 дин. 

— производство на садници 30.000.000,00 дин. 

— набавка на механизација 1.600.000,00 дин.% 
— научно-применувачки мерки за 

пошумување, заштита и семе-
нарство 400.000,00 дин. 

— друго 200.000,00 дин. 

Распоредот на средствата од одделните намени 
од претходниот став на корисници ќе ги врши 
Советот за пошумување на голините, а врз основа 
на програми за пошумување што ги донесуваат ко-
рисниците на средствата и извршените работи. 

V 
Средствата за пошумување на голините се да-

ваат на корисниците без обврска' на враќање. 
Средствата за садење на нови шумски насади, 

за одгледување и чување на шумските насади по-
дигнати на голините во претходните години и за 
изградба на патишта можат да се користат под 
услов ако корисниците на средствата обезбедат соп-
ствено учество најмалку 50% од вкупниот износ на 
пресметковната вредност на работите. 

Од овие средства се обезбедува производството 
на садници за пошумување на општествени и ин-
видуални површини на голини без учество, однос-
но без надомест. 

VI 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-813 
26 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
иа 'Соборот -на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собар, 
Ката Лахтова, с. р. 

ВКУПНО: 80.000.000,00 дин. 

152. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд, Со-
борот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 18 март 1981 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 

ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА КА-
КО САМОУПРАВНА И ОСНОВНА ОПШТЕСТВЕ-

НО-ПОЛИТИЧКА ЗАЕДНИЦА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 24 април и 25 
јуни 1980 година, ги разгледа и ги усвои материја-
лите „Развојот на општината како самоуправна и 
основна општествено-политичка заедница и ме-
ѓуопштинската соработка", „Актуелни прашања од 
остварувањето на односите меѓу општините и Ре-
публиката" и „Самоуправната нормативна дејност 
на општините". 

Имајќи ги предвид состојбите изнесени во ма-
теријалите и расправите водени во работните тела 
на Собранието и неговите собори, како и ставо-
вите и мислењата на Претседателството на СРМ и 
Секцијата за општествено-политички систем и раз-
вој на делегатските односи на Републичката кон-
ференција на ССРНМ, Собранието на СРМ кон-
статира дека: 
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Во остварувањето на концептот на општината, 
определен со Уставот од 1974 година и со идејно-
политичките определби содржани во документите 
на Десеттиот и Единаесеттиот конгрес на СКЈ и 
на Шестиот и Седмиот конгрес на СКМ, во основа 
се постигнати позитивни резултати во развојот на 
самоуправните односи во организациите на здруже-
ниот труд, месните заедници, самоуправните инте-
ресни заедници и во другите самоуправни орга-
низации и заедници. Се одвиваа обемни и разно-
видни активности за остварување на Уставот во 
сите области и на сите нивоа на општественото ор-
ганизирање. Во онаа мерка во која уставните про-
мени се понепосредно се остваруваа во практиката, 
особено во базичните клетки на политичкиот сис-
тем на социјалистичкото самоуправување, а посебно 
во здружениот труд, станува се повидлива новата 
физиономија на општината како самоуправна за-
едница на работните луѓе и граѓаните и како нивна 
основна општеетвено-политичка заедница. 

Меѓутоа, и покрај видните постигања на овој 
план, изградувањето на општината врз новите ус-
тавни основи е мошне сложен и се уште недовр-
шен процес поради што се потребни натамошни 
синхронизирани напори од сите организирани суб-
јективни сили за доградувањето и практичното 
остварување на уставната концепција на општи-
ната. 

Основна претпоставка за самоуправната пре-
образба на општината е работниците во здружениот 
труд да овладеат со доходот, како и со работите и 
средствата на општествената репродукција. Меѓу-
тоа, тие се уште не овладеале целосно со доходот 
и репродукцијата ниту во своите основни органи-
зации. Нивното влијание врз одлучувањето за 
употреба на средствата што се издвојуваат од дохо-
дот за задоволување на заедничките и општите 
општествени потреби (во самоуправните интересни 
заедници, во месните заедници и преку буџетот на 
општината) или се здружуваат со средствата на 
други основни организации (во банки, во фондови 
за заеднички резерви и др.) е се уште недоволно. 

Самоуправното планирање во општината како 
целина, е исто така, суштествен фактор за оства-
рувањето на општината како заедница на работни-
те луѓе и граѓаните и нивните самоуправни орга-
низации и заедници во кои врз самоуправни осно-
ви ги задоволуваат своите заеднички потреби од 
значење за животот и работата. На овој план и 
покрај остварените почетни резултати, системот на 
самоуправното планирање се уште целосно не е до-
веден во функција на овладувањето на работните 
луѓе, со вкупниот општествено-економски, соци-
јален и просторен развој на општините. Основен 
проблем е во се уште недоволно развиениот систем 
на самоуправното спогодување и општественото 
договарање што се гледа пред се, во тоа што пла-
новите на општините не се во доволна мера израз 
на усогласените самоуправни интереси и потреби 
на организациите на здружениот труд и на дру-
гите организации и заедници. Освен тоа, планира-
њето се уште се остварува ненавремено и неце-
лосно, со отсуство на реалните биланси на сред-
ствата што се неопходни за урамнотежување на 
потребите со материјалните можности на здруже-
ниот труд. 

Во сферата на политичкото одлучување пос-
тигнати се значајни резултати ,особено на планот 
на изградбата на институционалните претпоставки 
за учество на работните луѓе и граѓаните во одлу-
чувањето со општествените работи во општината. 
Меѓутоа, во функционирањето на механизмите и 
органите на општината се уште повеќе се изразу-
ваат елементи на власт во реалните општествени 
односи. 

Влијанието на работните луѓе и граѓаните врз 
креирањето на политиката и развојот на општи-
ната е с^ повидливо што е резултат на воспоставу-
вањето на делегатскиот систем и на позицијата 

што работните луѓе и граѓаните ја имаат како во 
здружениот труд, така и во месната заедница и во 
општината. Меѓутоа, процесите на развојот на мес-
ните заедници се уште се одвиваат еднострано со 
доминантна свртеност кон разрешувањето само на 
одделни, пред се, комунални прашања за сметка 
на што се запоставени другите прашања од зна-
чење за самоуправниот развој на месните заедници 
и на општината. 

Во областите каде што се формирани и каде 
што функционираат самоуправните интересни за-
едници се постигнуваат и определени резултати, 
особено на планот на создавање организационо-ин-
ституционални и други претпоставки за оствару-
вање на слободната размена на трудот. Меѓутоа, 
во значајни пунктови од самоуправното интересно 
организирање одделни витални функции од рабо-
тата на самоуправните интересни заедници се од-
виваат доста бавно. Практиката покажува дека во 
изминатиот период во работењето на самоуправни-
те интересни заедници и не се постигнати очекува-
ните суштински трансформации на односите , во 
здружениот труд, на општествените дејности и меѓу 
него и материјалното производство. Место да прет-
ставуваат место за договор и спогодба, самоуправ-
ните интересни заедници неретко се изразуваат ка-
ко дистрибутери на средства, со што битно не се 
менуваат старите односи и управувањето од името 
на'здружениот труд. 

Остварувањето на уставниот концепт на општи-
ната се карактеризира и со битни промени во раз-
вивањето, збогатувањето и продлабочувањето на 
меѓусебните односи во општините. Во остварува-
њето на овие односи во основа се тргнуваше од 
потребите што работните луѓе и граѓаните ги задо-
волуваат во општините, при што се повеќе доаѓаше 
до израз меѓузависноста на општините и нивната 
насоченост кон заедничко ангажирање и соработка 
во остварувањето на одделни потреби и интереси 
на здружениот труд како од областа на стопан-
ството така и од општествените дејности. Но и пок-
рај позитивните резултати што се постигнати на 
овој план, присутни се бројни проблеми, тешкотии 
и слабости што го забавуваат изградувањето на 
квалитативно новите односи во оваа сфера. Сора-
ботката се уште се карактеризира со недоволна 
организираност, неизграденост на формите за пот-
рајна и посестрана соработка, недоволно иниција-
тивно^ и ангажираност на работните луѓе во са-
моуправните организации и заедници и на другите 
субјекти во општината, како и недоволна насоче-
ност од страна на Сабранието на СРМ и другите 
органи и организации во општината. Заради ова, 
соработката во поголем дел општини добива пре-
тежно манифестационен карактер и тоа во доме-
нот на соработката меѓу општествено-политичките 
организации, а недоволно во сферата на здруже-
ниот труд. 

Во остварувањето на правата и должностите на 
општината во сите домени на општествениот жи-
вот, прашањето на нормативната дејност зазема 
мошне важно место. Тргнувајќи од фактот дека 
прописите и другите општи акти во општината 
треба да бидат резултат на постојана демократска 
комуникација, соработка и консултација на сите 
самоуправни субјекти и фактори, во нормативната 
дејност на општината се уште не е изразен нивниот 
активен однос. Присутна е недоволна вклученост 
на работните луѓе и граѓаните во уредувањето на 
општествените односи во општините, а преку неа и 
уредувањето на општествените односи во поширо-
ките општествено-политички заедници. 

Исто така, досегашната практика покажува де-
ка преовладува уредување на општествените одно-
си врз законски овластувања, при што беше стес-
нуван просторот за афирмација и развој на само-
управната нормативна функција на општината. 
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Остварувањето на односите меѓу општините и 
Републиката, се исто така, битна претпоставка за 
остварување на уставниот концепт на општината. 
И во оваа- сфера постигнати се позитивни резулта-
ти меѓутоа, се уште има големи простори, услови и 
можности за нивно покомплексно и поуспешно гра-
дење. Во усогласувањето на заедничките интереси 
и цели недоволно се применуваат новите самоуп-
равни методи и облици на договарање меѓу оп-
штините и Републиката. И покрај тоа што делегат-
скиот начин на конституирање на Собранието на 
СРМ дава широки можности и услови за што по-
големо учество на општините во утврдувањето на 
политиката на Републиката, во практиката се уште 
недоволно се чувствува влијанието на општините 
во изградувањето на републичкото законодавство. 
Присутна е и недоволна вклученост на собранијата 
на општините во набележување на прашања за 
програмите за работа на соборите на Собранието на 
СРМ. 

Тргнувајќи од горните констатации, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија пре-
порачува: 

1. Основен предуслов за по доел едно остварува-
ње на општината како самоуправна заедница на 
работните луѓе и граѓаните е натамошното јакнење 
на материјалната база и остварувањето на самоуп-
равните односи на организациите на здружениот 
труд со здружување на трудот и средствата врз до-
ходовни односи, месните заедници, самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници. 

2. Заради подоследно остварување на соција-
листичките самоуправни општествено-економски 
односи во општината, потребно е во наредниот пе-
риод да се обезбеди што подоследно остварување на 
системот на општественото планирање и тоа на 
сите нивоа и во сите области на општествено-еко-
номскиот и социјалниот развој на општината. За 
таа цел општествената акција мора да биде насо-
чена особено кон прашањата за доследно реали-
зирање на концептот на самоуправното планирање 
со оглед на тоа што без него не само што наста-
нуваат неусогласености и застои во развојот на оп-
штината, туку претставува и почва за јакнење на 
тенденциите на групното сопствеништво и техно-
бирократско однесување во управувањето со оп-
штините. Затоа, субјективните сили во општината 
мораат поенергично да се ангажираат: 

— вистинскиот субјект на планирањето да ста-
не секој работен човек во општината; ' 

— општествениот план на општината да прет-
ставува вистински реален инструмент на усогла-
сувањето на сите области на заедничкиот живот и 
работа и потребите со можностите за нивно задо-
волување; 

— општественото планирање да се остварува 
како битен елемент на економската и општестве-
ната стабилизација при што општината во рамки-
те, на своите права и обврски ќе се изразува како 
главен фактор во следењето, насочувањето и оства-
рувањето на политиката на цените и снабдувањето; 

— Републичкиот општествен план да овозмо-
жува побрзо јакнење на улогата и влијанието на 
општината во планирањето на општествената и ма-
теријалната репродукција. 

3. За подоел едно остварување на социјалната 
политика потребно е плановите на социјалниот раз-
вој на општината да се развиваат, пред се, и низ 
програмите и плановите на основните самоуправни 
организации и заедници со што тие секогаш ќе мо-
жат да претставуваат реална и трајна основа не 
само за остварувањето на утврдените планови на 
општината туку и за новите плански предвидувања 
и конкретни планирања за интегралниот социјален 
и економски развој на општината. За таа цел во 
иднина е потребно социјалната политика многу 
повеќе да се остварува со подолгорочно планира-

ње и врз новите критериуми, засновани врз наче-
лата на доходот и на социјалистичката солидар-
ност. 

4. Општината ќе може се повеќе да се остварува 
како социјалистичка самоуправна заедница само 
ако напоредно со промените во општествено-еко-
номските односи се обезбедува работничко-клас-
ниот карактер, демократизацијата и отвореноста на 
целината на политичките односи во општината низ 
кои се создаваат услови за остварување на пра-
вата и слободите на работните луѓе и граѓаните и 
нивно фактичко одлучување за заедничките инте-
реси и сите други прашања на животот и работата 
во општината. Во таа смисла доследното остварување 
и развивање на делегатскиот систем во сите облас-
ти и облици на општественото организирање и од-
лучување во општината, во што посебна улога и 
одговорност имаат општествено-политичките орга-
низации, поефикасното дејствување на сите инсти-
туции на политичкиот систем и побрзото приспо-
собување на нивната работа на потребите на деле-
гатскиот систем на одлучувањето во општината, 
имаат решавачко значење за развојот на целината 
на нашиот општествено-политички систем. 

Натамошното доизградување на новите односи 
во општината Цретпоставува постојана и позасилена 
битка против технобирократските, партикуларис-
тичките и други анти-самоуправни појави и тен-
денции, при што е потребно да се унапредува ко-
лективната работа и да се засилува заедничката 
одговорност на членовите на сите колегијални ор-
гани во општината и да не се запоставува личната 
одговорност на секој член за успешното извршува-
ње на задачите на тие органи. 

Во согласност со овие задачи треба да се-уна-
предуваат постојните и да се создаваат нови де-
мократски форми за координација, соработка и 
обединување на активностите на сите општествени 
субјекти во општината. 

Во наредниот период, потребно е делегациите 
да воспоставаат постојани и трајни односи со са-
моуправните организации и заедници што ги обра-
зувале: Исто така, неопходна е тесна поврзаност 
со самоуправните органи,' политичките структури и 
стручните служби во организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници. 

Од посебно значење, е органите на власта и 
органите и организациите преку кои работните луѓе 
и граѓаните ги остваруваат поголемиот дел од свои-
те самоуправни права, интереси и должности, да 
бидат што поблиску до нив, да се лоцираат во сите 
региони, а не само во центарот на општината. 

Значаен придонес во поопштествувањето на од-
лучувањето во општината можат да дадат опште-
ствените совети кои како демократски тела, кон-
ституирани врз делегатски принцип, треба да овоз-
можат општествена координација и консултирање 
на сите решавачки фактори на самоуправната оп-
штествена структура, ангажирање на творечките 
општествени сили и организирана општествена по-
мош во припремањето-на предлози на решенија по 
кои одлуки носат делегатските собранија и други-
те органи на управување во општината. 

5. Понатамошното изградување и целосното 
остварување на уставната концепција на општи-
ната во голема мера е условено и со развојот на 
месните заедници како самоуправни заедници, како 
што и развојот на месната заедница е условен од 
развојот и остварувањето на општината како са-
моуправна заедница. Заради тоа потребно е мес-
ната заедница се повеќе да се развива како само-
управна заедница на живеење во која работните 
луѓе и граѓаните непосредно ги решаваат и оства-
руваат своите интереси и потреби. Особено треба 
да се создаваат и развиваат соодветните форми на 
самоуправно организирање и одлучување. Овие 
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процеси треба да се остваруваат согласно со насо-
ките на Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за 
натамошниот развој на месните заедници. 

6. Слободното изразување на различните инте-
реси и нивното демократско усогласување, непос-
редно и по пат на самоуправни интересни заедници 
е битен фактор за понатамошна демократизација и 
остварување на уставната концепција на општина-
та како самоуправна заедница. 

Работните луѓе во основните организации на 
здружениот труд и месните заедници се повеќе мо-
ра да станат решавачки субјект како во утврдува-
њето на заедничките потреби и интереси во облас-
та на општествените дејности, така и во одлучу-
вањето за издвојување и здружување на средства 
за овие потреби. Исто така, работните луѓе во ос-
новните организации на здружениот труд од оп-
штествените дејности непосредно и во рамките на 
самоуправните интересни заедници треба да стек-
нат таква општествена положба која ќе им овоз-
можи да станат субјект во стекнувањето на доход 
и остварувањето на слободната размена на трудот. 
На тој начин се повеќе треба да се надминува сос-
тојбата општествените дејности да имаат статус на 
„финансирани" дејности што објективно ги дове-
дуваше работните луѓе од овие дејности во па-
сивна положба. 

Затоа, самоуправните интересни заедници се 
повеќе треба да се развиваат како место за дого-
варање и спогодување на давателите и корисни-
ците на услуги или производи, односно на здружи-
телите на средствата, за доследно остварување на 
слободната размена на трудот и со натамошна раз-
работка на начелата на солидарност и заемност 
согласно со Препораката на Собранието на СРМ 
за натамошно унапредување на самоуправното ин-
тересно здружување и Резолуцијата на Собранието 
на СФРЈ за слободната размена на трудот -во оп-
штествените дејности. Конкретен чекор кон реали-
зирањето на оваа задача претставува образување-
то на основни заедници и единици на самоуправ-
ните интересни заедници. 

7. Во развојот на општината потребно е и по-
натаму да се создаваат услови, можности и да се 
преземаат активности и мерки процесот на ната-
мошното јакнење, развивање и поопштествување на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита, уште повеќе да се развива и изградува како 
интегрален дел на општествено-политичкиот сис-
тем на социјалистичкото самоуправно општество. 

8. За натамошно унапредување и збогатување 
на меѓуопштинската соработка треба да се избег-
нуваат крутите институционализирани облици, соз-
давајќи притоа услови за сестрана конкретна и 
оодржајна соработка во сите области од општестве-
но-економскиот и политичкиот живот врз основа 
на заеднички согледаните интереси и потреби. Осо-
бено треба да се интензивираат процесите на здру-
жување на трудот и средствата врз самоуправни 
доходовни односи, надминувајќи ги сфаќањата и 
појавите за монополска и нерамноправна позиција, 
појавите на локализам и затворање, тенденции за 
прелевање на доходот и сл. 

Во меѓуопштинската соработка треба да се трг-
нува и од потребите за поуспешен и рамномерен 
развој на Републиката, како и рационалност и еко-
номичност на инвестициите и надминување на по-
јавите на нивно дуплирање, поттикнување на про-
цесите за подоследна поделба на трудот меѓу од-
делни дејности, поадекватно планирање на заед-
ничките зафати и поголема одговорност во нивното 
извршување, надминување на појавите на неплан-
ско и некоординирано образование на кадри, ин-
тензивирање на заеднички ангажирања во областа 
на вработувањето, изградба на објекти од опште-
ствен стандард, туризмот, водоснабдувањето, мелио-
рациите, шумарството, градежништвото, сообраќа-
јот, електростопанството' и др. Формите на меѓу оп-
штинската соработка во областа на образованието, 
културата, здравството и социјалната политика, тре-

ба и натаму да се збогатуваат заради задоволување 
на заедничките интереси и потреби. 

При организирањето на заедничките органи, 
организации и служби на управата треба поголема 
заедничка грижа и напори за отстранување на 
присутните слабости, унапредувајќи ја нивната ра-
бота/ решавањето на кадровските прашања, заед-
ничкото финансирање на тие органи и сл. Во таа 
смисла и остварувањето на соработката меѓу собра-
нијата на општините и нивните органи, органите на 
управата и правосудните органи би требало да се 
зголемува како по обем, така и по содржина во 
согласност со интересите и потребите на 'работните 
луѓе и граѓаните од општините. 

9. Со оглед на улогата на самоуправната нор-
мативна дејност на општината во развојот на оп-
штествено-економските, самоуправните и политич-
ките односи зо општината, во иднина на оваа деј-
ност потребно е да и се.посвети посебно внимание 
од аспект на остварувањето на нејзините со Уста-
вот определени рамки, оставајќи притоа пошироки 
простори на самоуправно нормативно уредување на 
односите во општината. Со законите со кои се утвр-
дуваат општите начела потребно е да се обезбеди 
единственост и конзистентност на системот не на-
рушувајќи ја самостојноста на различните правни 
субјекти во општеството. 

Во остварувањето на нормативната функција 
на општината, собранието на општината многу по-
веќе треба да се афирмира како орган на опште-
ственото самоуправување, донесувајќи се повеќе 
акти на општествено-политичко насочување, а пред 
се препораки, Собранието на општината исто така, 
ќе треба се повеќе да го поттикнува самоуправ-
ното спогодување и општественото договарање, со 
утврдување обврски за самоуправните организации 
и заедници да спроведат постапка за самоуправно 
спогодување и општествено договарање. 

Притоа, потребно е да се обезбеди доследна 
примена на уставните начела и одредби за рамно-
правно учество на собранијата на самоуправните 
интересни заедници. 

Во процесот на иницирањето и подготовката за 
донесувањето на прописите потребен е ^ а н г а ж и -
ран однос на делегатската база, пошироко отвара-
ње на извршните совети, органите на управата и 
стручните служби кои самоуправните организации 
и заедници и другите општествени субјекти, како и 
поголема соработка и користење на услугите на 
стручните и научните организации. 

Самоуправните спогодби и општествените до-
говори како нови облици на самоуправното уреду-
вање на општествените односи во општината треба 
да претставуваат се повеќе доминантен облик и 
начин на уредувањето на односите и утврдувањето 
на заедничката политика. Покрај потребата од кон-
кретни стручни и научни анализи за состојбите и 
тенденциите што постојат во оваа сфера ќе треба 
да се посвети особено внимание за посуштинско 
вклучување на сите субјекти што учествуваат во 
спогодувањето и договарањето, да се отстрани 
еголичноста и стереотипноста на уредувањето со 
овие акти, да се зголеми и конкретизира опште-
ствената одговорност на учесниците во нивното 
спроведување. Со цел да се проширува просторот за 
примена на овие самоуправни институти, потребно 
е да се води перманентна грижа при секое доне-
сување на општинските одлуки и другите акти, се-
когаш да се преоценува дали тие прашања не тре-
ба да се уредуваат преку самоуправно спогодување 
и општествено договарање. 

Општината преку својата нормативна дејност, 
во односите спрема самоуправната нормативна деј-
ност на самоуправните организации и заедници 
треба да создава услови работните луѓе пред се 
самоуправно да ги уредуваат своите внатрешни од-
носи, меѓусебните односи и обврски, како и орга-
низацијата на работата. Кога пак таа, со прописи 
уредува одделни односи за самоуправните органи-
зации и заедници секогаш треба да настојува исти-
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те да имаат карактер на диспозитивни норми со 
што ќе се овозможи да дојде до израз специфич-
носта на секоја одделна самоуправна организација 
и заедница, без притоа, да се повреди единството 
на правниот систем. 

10. За подоследно оживотворување на самоуп-
равните социјалистички односи во наредниот пе-
риод, потребно е се повеќе да се остварува надзо-
рот над законитоста на општите акти на самоуп-
равните организации и заедници од страна на соб-
ранијата на општините. 

11. За натамошното унапредување на односите 
меѓу општините и Републиката потребно е со до-
говорот за основите на општествените планови на 
што поефикасен и самоуправен начин да се обез-
беди усогласување на тековите на општествената 
репродукција и самоуправно и доходовно поврзу-
вање меѓу организациите на здружениот труд во 
општината, Републиката, пошироката југословен-
ска заедница. 

Во наредниот период потребно е да се обез-
беди позабрзан развој на сите краишта во Репуб-
ликата, а во рамките на тоа да се обезбеди побрз 
развој на стопански недоволно развиените краиш -
та, ридско-планинските и пограничните подрачја 
што во еден континуитет треба да обезбеди смалу-
вање на разликите меѓу развиените и недоволно 
развиените краишта. Заради реализација на поли-
тиката за рамномерен и усогласен развој на целата 
територија на општината потребно е да се изнај-
дат и соодветни мерки за таквиот развој со дис-
перзија на стопанските потенцијали и развој на 
малото стопанство. 

Комплексот на прашањата од сферата на да-
ночната политиката и политиката на придонесите 
и другите зафаќана од организациите на здруже-
ниот труд и граѓаните, потребно е да се стават во 
функција на побрзиот општествено-економски раз-
вој на општините и Републиката во целина. 

Во натамошниот развој на општината како 
самоуправна и основна општествено-политичка за-
едница е од особено значење остварувањето на по-
литиката за рамноправност на народите, народнос-
тите и етничките групи. Притоа потребно е и пона-
таму да се создаваат услови за употреба на јазици-
те и писмата на народите и народностите за школу-
вање на мајчин јазик и развивање на нивната 
култура и творештво. 

Развојот на општествените дејности се повеќе 
треба да се остварува во тесна соработка и коор-
динација на општините, самоуправните интересни 
заедници и Републиката особено при остварува-
њето на инвестиционите активности во областа на 
образованието, културата, здравството и реализа-
цијата на одделните програми од нестопански деј-
ности од општ интерес. Притоа, потребно е пого-
лема усогласеност и синхронизираност во делува-
њето на соодветните општински и републички са-
моуправни интересни заедници. 

Собранијата на општините и нивните органи 
треба што понепосредно и поактивно да се вклучат 
во набележувањето на прашања за програмите за 
работа на соборите на Собранието на СРМ, како 
основен предуслов ,за нивно реално учество во 
конципирањето на прашањата по кои треба да се 
расправа на седниците на соборите и на Собрание-
то на СРМ 

Исто така, потребно е да се интензивира сора-
ботката меѓу републичките и општинските органи 
на управата преку почесто доставување на матери-
јали за запознавање со' состојбите во соодветните 
области, со цел за заемно помагање во решавањето 
на тие состојби. Прашањето на меѓусебното инфор-
мирање на собранијата на општините и Собранието 
на СРМ и нивните органи како значаен елемент 
во остварувањето на севкупните односи меѓу оп-
штините и Републиката треба да се согледа поком-
плексно и да се воспостави таков систем на инфор-
мирање што ќе одговара на современиот развој на 
социјалистичката самоуправна демократија и на 
самоуправните односи во целина. 

12. Се задолжува Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
да го следи извршувањето на оваа програма и ре-
довно да го информира Собранието за нејзиното 
реализирање. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-749 
18 март 1981 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието па 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Мито Мицајков, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с.р. 

Претседател 
на Ооштестешо-оол,итич/киот 

собор., 
Ката Лахтова, с. р. 

153. 
Врз основа на член 4 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и за општествената контрола на 
цените на производите и услугите („Службен вес-
ник на СРМ", број 33/80),.Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА 
ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА", „ФЛАКА 

ЕВЛАЗРИМИ" И „ВИРЛИК" 

1. Постојаните цени на весниците „Нова Маке-
донија", „Флака евлазрими" и „Бирлик" можат 
да се зголемат, така што новите цени да изнесу-
ваат, и тоа: 

— „Нова Македонија" 7,00 динари 
— „Флака евлазрими" 5,00 динари 
— „Бирлик" 5,00 динари 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за одредува-
ње на максималните цени за весниците „Нова Ма-
кедонија", „Флака евлазрими" и „Бирлик" („Служ-
бен весник на СРМ", број 19/80). 

- 3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-563/1 
2 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Понов, с. р. 

154, 
Врз основа на, член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и на Републиката 
Т,,Службен весник на СРМ" бр. 44/77) и член 9 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1981 година („Службен весник на СРМ" бр. 44/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

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

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 44/80) се вршат следниве 
измени на средствата за посебни намени: 



Стр. 246 - Бр. И СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА,. СРМ 4 април 1981 

1. во раздел 67 — Средства за финансирање 
на потребите на другите општествено-политички 
заедници, во позицијата 588 — Придонес на Репуб-
ликата за Буџетот на Федерацијата, износот 
3.741.000.000 се заменува со износот 3.667.400.000. 

2. Во раздел 68 — Средства за компензации, 
премии, регреси и за пополнување на стоковите 
резерви, во позицијата 623 — компензации на цена-
та во железничкиот сообраќај, на струјата од тер-
моелектраните во Републикава, на жичарниците и 
на лебот, износот 440.000.000 се заменува со изно-
сот 513.600.000. 

Член 2 
Измените од член 1 на оваа одлука во билан-

сниот дел на "Републичкиот буџет за 1981 година ќе 
ги спроведе Републичкиот секретаријат за финан-
сии при изготвувањето на завршната сметка на Ре-
публичкиот буџет за 1981 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" . 

Бр. 23-749/1 
2 април 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

155. 
(Врз основа на член 4 од Законот за (основање 

Координациони одбор за ОЗТ ион вршат работи 
таа надворешно-трговскиот (промет („Службен -вес-
ник еа СРМ" бр. 44/77), Извршниот совет таа Соб-
ранието (на СP Македониј,а донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА ОЗТ КОИ 
ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО 

ТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

I. Се утврдува (престанување на функцијата 
член таа Коордииациотаиот одбор за ОЗТ екон вршат 
работи таа надворешно -трговскиот промет поради 
зауздување на нова должност таа Димитар т е -
товски. 

II. За член таа Координациони^ Одбор за ОЗТ 
кои (вршат работи од надворешно-трговскиот ,про-
мет се 'именува — Сокол Симовски, член таа Прет-
седателството таа Советот таа /Сојузот таа (синдикати-
те таа (град Скопје. 

III. Ова решение влетува BIO кригла со денот таа 
донесувањето, а ќе ,се објави во- „(Службен весник 
на (Социјалистичка Република Македонија". 

Бр, 17-376/1 
11 февруари 1981 (година 

Скопје 
Претседател 

таа Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

156. 
Уставниот суд таа Македонија', таа основа чле-

нот 433 од Уставот таа СР Македонија (И членот 20 
од Законот за основите таа (постапката спред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 

на неговите одлуки, таа седницата одржана таа 10 
февруари 1981година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за 
распоредување таа чистиот доход и распределба таа 
личните доходи, донесен од работниците таа Цен-
тралното осумгодишно училиште „Братство-един-

ство" BIO Дебар .со референдум одржан таа 21 де-
кември 1077 година, во делот со 'кој во аконтаци-
јата таа личниот доход таа наставниците им се опре-
делени бодови (по основот (квалитет. 

12. Оваа одлука 'ќе се објави во „Службен вес-
ник таа СРМ" и во Централното осумгодишно' учи-
лиште „Братство-единство" во Дебар, на (начинот 
определен ,за објавување таа самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд таа здружениот труд во Скопје 
му (поднесе таа Уставниот суд таа Македонија пред-
лог (за (оценување уставноста и (законитоста таа чле-
нот 40 од -правилникот означен во точ,ката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, чле-
нот 40 од (правилникот BIO означениот дел бил про-
тивуставен и 'незаконит затоа нито во аконтацијата 
таа личниот доход разлачно го вреднув.ал основот 
Квалитет на трудот таа учителите и наставниците 
по предметна настава кои биле ,со различен сте-
пен таа стручна подготовка иако вршеле исти ра-
боти и работни задачи. 

4. Во претходната (постапка и (на јавната рас-
права Судов утврди дека во оспорениот дел на 
членот 40 од правилникот на /наставниците по 
предметна настава ino основот (квалитет им се оп-
ределени 300 бода, додека таа учителите по предмет-
,на настава но истиот основ (им се определени 240 
бода. 

Во членот 2'2 од Уставот таа СР Македо,нија и 
членот 126 од Законот (за (здружениот труд е пред-
видено дека на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста таа неговиот и (на вкупниот 
општествен (тр-уд и со начелото на (солидарноста на 
работниците во здружениот труд, му припаѓ,а од 
доходот таа основната организација таа здружениот 
труд личен доход за ,задоволување таа неговите лич-
ни. заеднички и општи општествени потреби, спо-
ред резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен 'придонес што со својот тековен м минат труд 
го дал во зголемувањето! таа доходо,т таа основната 
организација. Придонесот на работникот во ра,бо-
тата, пак, согласно ставот 3 на член 129 од Зако-
нот за здружениот труд, се утврдува зависно од 
квантитетот и квалитетот (на работата, земајќи го 
предвид меѓу (другото, и квалитетот на /остваре-
ните резултати на трудогг. 

Судов (смета дека вреднувањето таа трудот таа 
работникот по основот ква,литет во аконтации ата 
таа неговиот личен ,доход, а тоа (значи однапред, не 
е во согласност со Уставното начело таа распредел-
ба според вложениот труд и постигнатите резул-
тати во работата затоа што квалитетот таа остваре-
ните резултата од трудот може да ,се оцени по из-
вршените работи односно работни (задачи, ,а тоа 
значи во реализираниот труд таа работникот. 

Со оглед на тоа ,што со членот 40 од правил-
никот, ,во неговиот оспорен дел, вреднувањето таа 
трудот на наставниците и учителите кои изведу-
в а а т предметна настава по основот квалитет е из-
вршено во претпоставениот, а не во реализираниот 
труд таа овие две (категории наставници, Судов сме-
та дека тој ме е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот и постигнатите ре-
зултати ВО' работата. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 таа оваа одлука. 

У. бр, 90/80 
19 февруари 1981 година 

Скопје 

Го заменува претседателот 
Судија 

на Уставниот суд на Македонија, 
Боро Доганџиски, tc. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

122. 
Врз основа на член 349, став 1 од Законот за 

здружениот труд, Собранието на Републичката за-
едница на културата на Македонија, по разгледу-
вање и усвојување на Елаборатот — Информаци-
јата за општествената и економска оправданост 
за основање на работна организација „Македонија-
концерт", на својата седница одржана на 26. XII. 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ" 

Член 1 
Се основа Работната организација за презен-

тирање на културните вредности и постигања на 
ООЗТ од областа на културата, на самостојните 
уметници, аматерските културно-уметнички друшт-
ва и други организации, во Републиката, земјата и 
странство, како и прифаќање и организирање на 
културните и забавни настапи на ООЗТ од областа 
на културата, на самостојни уметници, ансамбли и 
други групи од другите републики и покраини и 
странство. 

Член 2 
Основач на Работната организација е Репуб-

личката заедница на културата на Македонија. 

Член 3 
Фирмата под која ќе работи Работната органи-

зација гласи: Работна организација за презентира-
ње на културните вредности „Македонија-концерт" 
со самостојна одговорност. 

Член 4 
Седиштето на работната организација „Маке-

донија-концерт" е во Скопје. 

Член 5 
Основна дејност на работната организација 

„Македонија-концерт" е: 
— координирање, насочување и реализирање 

репертоарните програми на организации, заедници 
и друштва од областа на културата; 

— определување услови, мерила и критериуми 
за презентирање на културните вредности и пос-
тигања на наши уметници и ансамбли и други ор-
ганизации во Републиката, надвор од Републиката 
и во странство; 

— утврдување основни мерила и критериуми за 
прифаќање и организирање на културни и забавни 
настапи во Републиката на одделни уметници, ан-
самбли и други групи од другите републики — 
покраините и од странство; 

— заеднички настанувања и соработка со дру-
ги сродни институции или организации во земјата 
или од странство заради реализирање на догово-
рена заедничка меѓурепубличка и меѓународна со-
работка; 

— организирање усовршувањето на кадрите во 
областа на културата, во согласност со договоре-
ната кадровска политика и донесените програми; 

— учество во стручното реализирање на дого-
ворениот масовен настап на културните вредности 
и достигања на македонската култура во рамките 
на договорената културна соработка и размена вон 
Републиката и во странство; 

— учествува во стручното реализирање на прог-
рамите на културните манифестации во Републи-
ката, и 

— други работи а кои дополнително ќе се до-
говорат во согласност со програмската ориентација 
и статутот. 

Член 6 
Дејноста на работната организација „Македони-

ја-концерт" може да се менува без согласност на 
основачот — Републичката 'заедница на културата 
на Македонија. 

Член 7 
, За основање и почеток на работата на работ-

ната организација „Македонија-концерт" се обез-
бедуваат неповратни средства во висина од 
1.000.000,00 динари, кои да се префрлат на жиро 
сметка на работната организација „Македонија-
концерт", по уписот на основањето во судскиот ре-
гистар и отворањето на жиро сметката во Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 8 
Основачот — Републичката заедница на кул-

турата на Македонија одговара за обврските на ра-
ботната организација „Македонија-концерт" во ос-
новање во висина на средствата одредени со оваа 
одлука. 

Член 9 
За привремен работоводен орган, (кој ќе ги вр-

ши подготвителните дејствија до уписот на консти-
туирањето на Работната организација во судскиот 
регистар) се одредува Тома Леов, сметано од 1. II. 
1981 година 

Привремениот работоводен орган на работната 
организација „Македонија-концерт" во основање ги 
води работите и склучува договори, презема други 
правни дејствија во врска со нејзиното основање, 
одговара за законитоста на работата во Работната 
организација, одлучува за засновање на работниот 
однос на работниците, во согласност со Советот на 
Работната организација во основање и врши и дру-
ги работи што (ќе му ги довери Основачот. 

Член 10 
Републичката заедница на културата, како ор-

ган на управување во работната организација „Ма-
кедонија-концерт" во основање, одредува Совет во 
состав од три члена и тоа: Никола Атанасов, Алек-
сандар Џамбазов и Дарко Дамевски, кои заедно со 
привремениот работоводен орган ќе ги врши овлас-
тувањата определени со Законот за здружен труд. 

Член 11 
Работната организација „Македонија-концерт" 

во основање ќе истапува со усогласени ставови по-
меѓу привремениот работоводен орган и Советот на 
Работната организација во основање и придржу-
вајќи се КОН основната дејност утврдена со член 5. 

Член 12 
Самоуправните општи акти што ги донесува 

Работната организација во основање подлежат на 
претходна согласност од Основачот — Републичка 
заедница на културата. 

Член 13 
Работната организација „Македонија-концерт" 

во основање дејноста заради која е основана ќе 
ја остварува во рамките на програмата што Осно-
вачот ќе ја одобри. 

Член 14 
Заради остварувањето на посебниот интерес 

што го има Основачот, по уписот на конституира-
њето на Работната организација во судскиот ре-
гистар, Основачот ќе делегира најмногу три члена 
во самоуправните органи на Работната организа-
ција. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-3344 
26 декември 1980 година Претседател, 

Скопје Јордан Леов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

123. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 од Статутот 
еа Општинската (заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, (Собранието на' Оп-
штинската заедница на здравството in здравствено-
то осигурување — Штип, на рамноправна седница 
на двата ообора на Сѕобранието, одржана на 27 фев-
руари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИ-
ТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-
СТВО ЗА 1981 ГОДИНА НА ОПШТИНА ШТИП 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1981 година се определува BIO в,исина од 
7,10% од бруто личниот доход и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
руваше во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални (болести, за организациите на 
здружен труд и други корисници што се р,аспоре-
дени во областа 0 и '9 од номенклатурата, се опре-
делува во висина од 0,50% од 'бруто личниот доход. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести за организациите на 
здружен 'труд и други (корисници што се распоре-
дени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се 
определува во висина од 0,,5100/о од остварениот до-
ход намален за (пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доводот. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здрав,стве-

на заштита во странство., за работниците испрате-
ни :iia работа во странство од оловните организа-
ции на здружен труд (детализирани работници), се 
определува по стапка во висина од 2i5l0/o од утврде-
ната основица што ја претставува месечниот про-
сечен нето личен доход на работниците во матич-
ната организација исплатен во годината што и 
претходи на годината во когја работникот е испра-
тен во странство, одново' просечниот месечен 'нето 
личен доход BIO матичната (организација остварен 
во претходната година на сите работници од кате-
горијата што ја има деташираниот работник — за 
работниците кои не оствариле личен доход од прет-
ходната година. 

Основицата од претходниот став во текот на 
година се применува како аконтација. 

По завршната (Сметка, утврдените основици се 
приметуваат зголемени со просекот на зголемениот 
личен доход во матичната организација во годи-
ната кога деташирањето е извршено претходната 
година. 

Член 3' 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за лицата пријавени кај заедницата за вра-
ботување кои примаат паричен надоместок на име 
привремено безработени ,лица, како и за лицата 
уживатели на пензија ice (определува во висина од 
11,70'% од нето примањата. 

За лицата пријавени ка ј заедницата за врабо-
тување, основицата за пресметување ,на придонесот 
за здравствено осигурување ја 'сочинува просечниот 
износ исплатен на име паричен надоместок на прив-
ремено безработните лица во врем,ето за кое се 
плаќа придонес за здравствено осигурување. 

Член 4 
За лица кои работат по договор за дело се пла-

ќа придонес за здравствено осигурување во случај 
несреќа на работа и професионално заболување по 
стапка од 0,73% од исплатениот надоместок. 

Член 5 
Доколку ,СО' Законот за здравствено осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението (BIO натамошниот текст: За-
конот) и други општи акти на Општинската заед-
ница основицата за пресметување на придонесите е 
определена во нето' износ, придонесот за здравстве-
но осигурување се пресметува и се плаќа по стап-
ка, односно според тарифата пресметана за при-
мена на нето личниот доход, односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително ice пресметуваат 
и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога 
во личниот доход не -се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите ice плаќаат по дру-
гите стапки по кои придонесот ice 'пресметува и се 
плаќа за поголем број работници вработени во ра-
ботните организации. 

Член 6 -
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 26%, приходи на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип; 
— 75%, приходи на Основната заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип. 

Член 7 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се ,наменуваат: 
— 56% за задолжителните вадев и на здравст-

вена заштита, и 
— 44% за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 8 
Придонесите се пресметуваат и ,ти плаќаат об-

врзниците на придонесот на начин утврден, со з-а-
кон, со статут и други општи акти ,на Општинската 
заедница на здравството и здравственото (Осигуру-
вање — Штип. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ'4, а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

- Бр, 04н18/4 
27 февруари 1981 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 
ЗАЕДНИЦА ,НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

124. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став' 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 200 точка 5 од Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Свети Николе, Собранието на Заедницата, 
на заедничката седница на 'Соборот на делегатите 
корисници на услугите — земјоделци и Соборот на 
давателите на услуги, одржана на 16 јануари 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-( 

донесот од катастарскиот доход за здравственото 
осигурување на земјоделците и паушалниот износ 
на домаќинствата без (сопствена земја за 1981 го-
дина. 

L 



4 април 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 1,1 - Стр. 249 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните 

придонеси за здравственото осигурување: 
1. оаигурениците — земјоделци кои (имаат соп-

ствена земја '(катастарс,ки доход) ќе плаќаат по 
стапка од 7,50% на катастарскиот доход, во која 
се содржани: 4,0% за задолжителни видови на 
здравствена заштита и 3,5% за правата што самос-
тојно ти утврдува Заедницата; 

2. осигурениците — земјоделци кои немаат соп-
ствена земја (катастарски доход), а таква обрабо-
туваат под закуп или ,наем и се занимаваат со зем-
јоделска дејност ќе плаќаат по ,домаќинство 850,00 
динари годишно, од кои 450,00 динари за задол-
жителни видови на здравствена заштита и 400,00 
динари за правата што (самостојно ги утврдува За -
едницата. 

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

сувањето, а ,ќе се применува од 1 јануари 1(981 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 2/3 
16 јануари 1981 година 

'Совети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

125. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 2,1/71) и член 198 во врска со член 
132 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Совети 
Николе, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе, на заедничката седница на трите собора, 
одржана на 16 јануари 1981 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

ВОН РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Обврзниците на придонесот за здравствено оси-

гурување определени со Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здравст-
вената заштита на населението ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување во постој.ан месе-
чен износ и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што не примаат личен доход ако работат со 
полно работно време (чл. 13 (став 1 точка 6 од З,а-
конот) — 115,00 динари; 

2. учениците на 'училиштата за квалификува,ни 
работници за кои покрај училишната се изведува 
и практична настава во работната организација, 
училиштето или ка ј приватниот работодавец (член 
13 став 1 точка 7 од Законот) — 96,00 динари; -

3. на лицата кои учествуваат на 'младински ра-
ботни акции, кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции ако на тие работи работат на јмал-
ку 6 часа дневно, лошата кои се наоѓаат на пред-

војничка обука — логорување и липата поила 
ници на територијалните единици, лицата поила д-
нини на цивилната заштита за време на изведу-
вањето /на задачите на територијалната одбрана 
(член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 84,00 
динари; 

4. Учениците во ставаните училишта и 'студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите и 
уметничките академии, за време на практичната 
работа во врска со наставата, 'за припадниците на 
доброволните организации на (противпожарната 
заштита (плен 18 став 1 точка 1 до 5 од Законот) 
— 84,00 динари. 

Член 2 
За лицата кои привремено ќe останат вон ра-

ботен однос и кои во одредениот рок утврден спо-
ред Законот за заедниците за вработување ќе се 
пријават во Заедницата за вработување врз основа 
на што имаат право на материјално обезбедување 
и здравствена заштита придонесот за здравствено 
осигурување ќе се плаќа: 

- по 8,10% на основицата на (бруто износот 
односно 1,2,05'% на нето износот што служи за ма-
теријално обезбедување. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот за здравствена заштита по престанокот на 
материјалното обезбедување претставува износот ис-
платен на име паричен надоместок за привремената 
невработеност, а з,а лицата со з,авршено (средно, ви-
ше или високо образование кои во рокот утврден 
'Според Законот за заедниците за вработување се 
пријават в,о Заедницата за вработување 'Претставу-
ва гарантираниот личен доход во Републиката кој 
би служел како основица за пресметување на ма-
теријалното обезбедување. Од придонесот утврден 
со членот 2 став 1 алинеја 1 на оваа одлука Оп-
штинската СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — 'Свети Николе ќе издвојува 1% од 
бруто односно 1,85% од нето, за изградба и опре-
мување на здравствениот дом — Свети Николе. 

Член 3 
Посебен придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа BIO странство што жи-
веат на подрачјето на оваа заедница,, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита к а ј стран-
скиот ,носител на здравственото осигурување, ќе 
плаќаат самите осигуреници — работници вработе-
ни ка ј странскиот работодавец во постојан месечен 
износ за (секој осигурен член на семејството при 
Заедницата во месечен износ од 155,00 динари. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02/2 
16 јануари 1981 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

126. 
Врз основа на член 9 став 1 ,алинеја 6, член 25 

став 3, член 26 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото си-
гурување („(Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 25 точна 8 од Самоуправната спогодба за осно-
вање На Општинската заедница ,на здравството и 
здравственото осигурување — Свети Николе, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, на седницата Јна Со-
борот на делегатите — корисници на услугите — 
работници и Соборот на делегатите — даватели на 
услугите од здравствените работни организации, 
одржана на 16 јануари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравството и 

здравственото осигурување на работниците се-утвр-
дува во висина од 8,10% од бруто личниот доход во 
која се содржи: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
2,80%; 
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— станицата на придонесот за обезбедување -на 
правата од здравственото осигурување ,што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,30'%; 

— стапката на придонесот за изградба и опре-
мување на Здравствениот дом од ,l,00i0/o; 

б) За обврзниците на придонесот за здравството 
и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 
5 :и 7 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње, за кои според член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 
од истиот закон основицата е определена BIO нето 
личен доход, ,стапката на придонесот на здравство-
то и здравственото сигурување се утврдува во ви-
сина од 12,050/о од нето основицата во која се со-
држи' 

— ,стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителните видови ,на ,здравствена заштита од 
4,00%; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравството и здравственото осигуру-
вање што (самостојно ги утврдува Заедницата (од 
6,20%; 

— стапката на придонесот за изградба и опре-
мување на Здравствениот дом од 1,85%. 

Член 2 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Свети Николе ,се задолжу-
ва придонесот од член 1 став 1 алинеја 3, став 2 
алинеја 3 да го издвојува ,на ,посебна жиро сметка. 
Ние (средства исклучиво ќе бидат користени за из-
градба и опрема на Здравствениот дом — Свети 
Николе. 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за случај повреда при работа и заболување 
од професионални болести се утврдува на 0,4% за 
1981 година и тоа: 

— за организациите на здружен труд што се 
опфатени со Упатството во Номенклатурата од 1 
заклучно со 8, како основица за пресметување на 
придонесот ќе служи остварениот ,доход намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход; 

— за организациите што се (опфатени со Номен-
клатурата 9 и О, како основица за ,пресметување на 
тој придонес ќе служи бруто личниот доход и дру-
гите примања. 

Член 4 
Основицата и стапката на ,придонесот за здрав-

ственото осигурување во случај повреда на работа 
и професионално заболување за работите (кои се 
вршат по основ на договор за дело се утврдуваат: 

— основицата за пресметување на ,придонесот и 
договорниот износ за извршената работа но договор 
за дело; 

— висината на стапката (на придонесот се утвр-
дува на 0,5% од основицата исплатена за работите 
по договор за дело!. 

Член 5 
Посебниот придонес за користење на здравст-

вена з,аштита во странство за работниците испра-
тени на работа во странство од основните органи-
зации на здружен труд (деташирани работници) се 
определува во висина од 20% од утврдената осно-
вица што ,се пресметува: 

— просечниот личен доход на работ,ниците на -
м,атичната организација исплатен во годинат,а што 
и претходи на годината в,о која работникот е ис-
пратен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен до-
ход во претходната година како основица ,се зема 
исплатениот просечен нето личен доход во матич-
ната организација од претходната година на сите 
работ,ници од категоријата што ја има деташира-
ниот работник. 

Основиците од претходниот став во текот на 
годината се применуваат како аконтација. 

По завршната сметка утврдените основици ,се 
пресметуваат зголемени с,о просекот на зголеме-
ниот личен доход во матичната 'организација во го-
дината кога деташирањето е извршено спрема прет-
ходната година'. 

Чл,ен 6 
Обврзникот з,а уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплатата на при-
донесите од здравственото осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог-уплатница да даде спе-
цификација за уплатените придонеси) по видови 
на правата (со ознака на основиците и на периодот 
за кој се пресметува и упл,атува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го (пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите (од ,став 2 ,на ов,,ој член, -службата (односно 
поштата нема да го прими налог,от уплатницата во 
смисла на член 38 о,д З,аконот за Службата на оп-
штественото КНИГОВ,ОДСТВО'. 

Член 7 
Оваа одлука влегува IBIO сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 198)1 го-
дина, ,а ќе ,се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 2/1 
30 декември 1980 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Трајан Бошев, с. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ,ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за ,исплата на долг по тужбата на тужите-
лот ШИК „Јелак" од Тетово, против тужената Пет-
ковиќ (Вукадиновиќ) Снежана од Тетово, ул. „Бра-
ќа С И М О С К И " број 31, а сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената Петковиќ Снежана од 
Тетово, ул. „Браќа С И М О С К И " бр. 31, а сега со не-
познато место на живеење, да се јави во судот, 
достави адреса или определи полномошник BIO рок 
од 3(0 дена по објавувањето на огласот. Во (спро-
тивно су,дот ќе и постави привремен старатели пре-
ку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе 
ја застанува тужената до правосилното окончува-
ње на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1466/80. 
(16) 

Пред Општинскиот (суд во Тетово се води пос-
тапка за физичка делба на недвижен (имот по пред-
логот на предлагачот Ѓорѓевски Трипун од Тетово, 
ул. „Браќа С И М О В С К И " бр. 33, против противниците: 
Милка ѓорѓеска и други од ,село Доброште. 

Се повикува противничката Милка Ѓорѓевска 
од (село Доброште, а сега со непознато место на ж и -
веење в,о САД да се јави во (судот, достави адреса 
или одреди полномошник во рок од 30 дена по об-
јавувањето на овој (оглас. Во спротивно 'судот ќе и 
постави привремен ',старател преку Центарот за со-
цијални работи — Тетово кој ќе ја з,астапува до 
правосилното (окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 348/80. 
(17) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

К а ј Општинскиот суд во Струмица се води 
спор за надомест на штета по тужбата на тужите-
лот Ристо Грозданов од село Муртино, против ту-
жениот Ѓорѓи Тасев од село Дабиле, сега во стран-
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ство со непозната адреса. Вредност на (споро,т 61.600 
динари. 

Се повикува тужениот Ѓорги Тасев да ce јави 
во овој суд или постави свој полномошник, а се 
дотогаш во4 постапката ќе го застапува привреме-
ниот застапник Делиновски Стојан, стручен сора-
ботник во Општинскиот суд — Струмица, и додека 
органот за старателство не его извести судот дека 
му поставил (старател на тужениот. 

Од Општинскиот суд во 'Струмица, П. бр. 23,2/77. 
(1б) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Општинскиот суд BIO Делчево по тужбата на ту-
жителот ѓорѓи Пешов /од село Вирче против ту-
жениот Алисаид Шарев од село Вирче, сега со не-
позната адреса на живеење во СР Германиј а, по 
основ надомест на штета, (вредност 30.000,00 динари, 
на тужениот Алисаид Шарев му постави привре-
мен застапник и тоа дипломираниот правник Ди-
митров Ванчо од Делчево, судски приправник при 
Општинскиот суд — Делчево, кој 'ќе ги застапува 
правата и интересите на тужениот Алисаид Шаров 
во постапка,та по овој (спор ice до неговото конечно 
решавање, а во /смисла на член -84 од ЗПП. 

Од Општинскиот (суд во Делчево, П. бр1. 4:213/77. 
014) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 415 од 22. I. 1981 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1188-6-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Универзитетот „Кирил и Методиј" — 
Скопје, Универзитетски центар за математичио-тех-
нички науки — Скопје, ООЗТ Технолошки факул-
тет — Скопје, ул. „Руџер Бошковиќ" 'бр. 16, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник д-р Владимир Стаменков, директор, без огра-
ничување, а како нов застапник ice запишува Мат-
ка,лиева Милка, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
45/81. (30) 

Окружниот стопански /суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 5 од 15. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-448-0-0 го запиша во судскиот 
регистар (основањето и конститурањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, Ц. О. — Берово. 

Основни дејности: 140235 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на детската и социјал-
ната заштита, "чија дејност го опфаќа следното; 

— ја утврдува политиката на развојот и уна-
предувањето на непосредната детска заштита; 

— обезбедува (средства за финансирање на не-
посредната детска заштита и управува со тие сред-
ства; 

— учествува во финансирањето на изградбата, 
адаптацијата и опремувањето на установите за дет-
ска заштита на по-драчјето на /општината; 

— утврдува единствени стандарди и нормативи 
за употреба и рационално користење на средствата 
за непосред.на детска заштита; 

— организира згрижување, подигање и воспи-
тување на децата од предучилишната возраст; 

— организира општествена исхрана на децата; 
— (организ,ира одмор и р/екреација на децата; 
— ги утврдува и другите облици, (содржината и 

обемот на непосредната заштит,а. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

има неогра,ничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (ЦО). 

З,аедницата не одговара за /обврските на осно-
вачите и основачите не /одговараат (за /обврските на 
Заедницата. 

Заедницата ќе ј,а застапува Пачемски Петар, 
секретар, кој со неограничени ,овластувања ја зас-
тапува. 

Од Окружниот стопански (суд во Штип, Фи. бр. 
5/79. (31) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр/. 7 од /1;5. I. 1979 ,година, на регистар-
ска влошка бр. 1-4,50-0-0 го запиша во судскиот 
регист,ар основањето и конституирањето на Само-
управната интересна заедница на станувањето, Ц. О. 
— Берово. 

Основни деј пости: 
,1402(2,1 — самоуправна интересна заедница за 

станбена област, станбена (изградба и изградба на 
деловни простории; 

140225 — уредување на градежно земјиште, 
улици и ДР'. 

Заедницата има неограничени овластувања. во 
правниот промет /со трети ,лица и ,од,говара 'Со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на (осно-
вачите ,и основачите н,е се Olдгoвqpни за обврските 
на Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Брашнарски Васил, 
секретар на Заедницата без (ограничување. 

Од Окружниот (стопански суд во Штпи, Фи. бр. 
7/79. (32) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 4 од 16. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка 'бр'. 1-447-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основ,ањето и конституирањето на Оп-
штинската оамоуцравна интересна заедница за со-
цијална заштита, Ц. О'. '— Берово. 

Основни дејности: 140235 — самоуправни инте-
ресни заедници во областа на детската и соција,л-
ната заштита, чија дејност го опфаќа (след,ното: 

— ја утврдува политиката на развојот и уна-
предувањето ,на социјалната заштита; 

— учествува BIO финансирањето на из,дршката 
на лица со психофизички недостатоци, неспособни 
за рехабилитација сместени во установи за (соци-
јална заштита; 

— ја /обезбедув,а постојаната социјална помош; 
— ја /обезбедува повремената соција,лна помош; 
— учествува BIO (изградбата, адаптацијата ,и 'оп-

ремувањето на установи за социјална заштита; 
— врши и други работи определени /со закон, 

општествени договори и самоуправни спогодби. -
Заедницата има неограничени овластувања во 

прав,ниот промет со трети ,лица и (одговара со сите 
своите средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
в,ачите и основачите не се одговорни за обв1срките 
на Заедницата. 

З,аедницата ќе ја застапува Ланчевски Петар, 
секретар, кој со неограничени -овластувања ќе ја 
застапува. 

(Од Окружниот (стопански суд во Штип, Фи. бр. 
4/79. (33) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 2 од 15. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-445-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската (самоуправна интересна заедница за образо-
вание и ,наука, Ц. О. — Берово: 

Основни дејности: 1140231 — 140232 — 'самоуп-
равна интересна заедница /Од областа на образова-
нието и науката; воспитно-образовна дејност од /об-
ласта на основното образование и воспитание и (ин-
терес за развојот на насоченото образование и на-
уката воопшто. 

Заедницата има (неограничени овластувања во 
правниот промет со 'трети лица и одговара со /сите 
свои средства (Ц О). 

Заедницата не' одговара за обврските на основа-
чите и основачите не ice /одговорни за обврските на 
Заедницата. 
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Заедницата ќе ја застанува Бубевски Стојан, 
секретар, кој со неограничени овластувања ќе ја 
застанува. 

Од Окружниот стопанско! суд BIO Штип, Фи. бр. 
2/79. (34) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 10 од 15. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр, 11-463-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Берово со Ц.О1. 

Основни дејности: l4237 — Заедницата ја утвр-
дува политиката за развој и унапредување на 
здравството; го планира развојот и средствата за 
задоволување на ,личните и заедничките погреби 
од областа на здравството, здружениот труд и сред-
ствата; остварување на слободната размена на тру-
дот; ги утврдува правата од здравствената заштита 
и другите орава во врска со заштитата ,на здрав-
јето и начинот на остварувањето на тие 'права; 
обезбедува материјални и други услови за работа 
и развој на организациите на здружен труд (од 
здравството и другите заеднички интереси. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со (сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата ,не одговара за обврските на осно-
вачите, а основачите не се одговорни за обврските 
на Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Драги Гонгевски, 
секретар, ,кој со неограничени овластувања ќе ја 
застанува. 

Од Окружниот (стопански суд ео Штип, Фи. бр. 
10/79. (36) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство на име Низафет Рецепи, с. Ларце, 
Тетово (5887) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Земри Рушити, с. Теново, Тетово. (5888) 

4 Работна книшка на име Томислав Петрушевски, 
ул. „Вардарска", Тетово. (5889) 

Свидетелство на име Неџмедин Османи, с. Пи-
рок, Теново. (5890) 

Свидетелство на име Башким Ферзулаи, ул. „Т. 
Богданоски" бр. 4, Гостивар. (5891) 

Свидетелство на име Шукри Ибиши, ул. „Г. 
Делчев" бб, Гостивар. (5892) 

Свидетелство на име Катерина Митева, с. Мо-
јанци, Кочани. (5893) 

Книшка на име Гордана Димитровска, с. Бла-
тец, Виница. (5894) 

Здравствена легитимација на име Ацо ѓорѓиев, 
с. Глоѓи, Тетово. (5895) 

Здравствена легитимација на име Јана Соколо-
ва, ул. „В. Прке" бр. 10, Виница. (5896) 

Свидетелство на име Рамадан Исмаил, ул. ,,В. 
Кидрич", Гостивар. (5897) 

Ученичка книшка, издадена од Осмолетката 
„Кирил Пејчиновиќ", Скопје на име Зоран Стоја-
нов, Скопје. (5898) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Зо-
ран Цветковски, Скопје. - (5899) 

Свидетелство на име Зора Богеска, ул. „Ленин" 
бр. 220, Прилеп. (5900) 

Здравствена легитимација на име Ружица Ве-
линовска, с. М. Нагоричани, Куманово. (5901) 

Здравствена легитимација на име Фросина Ве-
линовска, с. М. Нагоричани, Куманово. (5902) 

Здравствена легитимација, на име Силвана Ве-
љановска, с. М. Нагоричане, Куманово. (5903) 

Здравствена легитимација на име Младенка Ве-
линовска, с. М. Нагоричане, Куманово. (5904) 

Свидетелство на име Лиле Младеновска, ул. „III 
македонска ударна бригада" бр. 67, Куманово. (5905) 

Диплома на име Лиле Младеновска, ул. „III Ма-
кедонска ударна бригада" бр. 67, Куманово. (5906) 

Работна книшка на име Добре Ивковски, ул. „Г. 
Петров" бр. 554,, Куманово. (5907) 

- Тестови на име Милорад Илиевски, ул. „Нада 
Михај лова" бр. 6, Куманово. (5908) 

Здравствена легитимација на име Љубица Или-
јевска, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 43, Куманово. (5909) 

Здравствена легитимација на име Заиде Адеми, 
с. Никуштак, Куманово. (5910) 

Здравствена легитимација на име Алију Лирије, 
с. Ваксинце, Куманово. (5911) 

Свидетелство на име Слава Коруноска, с. Рас-
теш, Македонски Брод. . (59'12) 

Лична карта на име Благој Христов, ул. „Оара-
евска" бр. 8, Титов Велес. (5913) 

Свидетелство на име Фета Изаири, с. Боговиње, 
Тетово. (5914) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Даут Јашари, с. Лешница, Тетово. (5915) 

Здравствена легитимација на име Ќаил Бајра-
ми, с. Џепчиште, Тетово. (5916) 

Работна книшка на име Миалими Девохил, с. 
Стримница, Тетово. (5917) 

Здравствена легитимација на име Реџо Неврија, 
ул. „Б. Миладинови" бр. 364, Тетово. (5918) 

Лична карта на име Бошко Грпчевски, ул. „Г. 
Делчев" бр. 64, Тетово. (5919) 

Возачка дозвола на име Амети Бафќар, ул. ,,В. 
Миладинови" бр. 109, Тетово. (5920) 

Сообраќајна дозвола на име Цветан Илишевски, 
с. С. Нерези, Скопје. (5921) 

Свидетелство на име Риза Ибрахими, ул. „Илин-
денска" бр. 124, Тетово. (5922) 

Диплома на име Риза Ибрахими, ул. „Илинден-
ска" бр. 124, Тетово. (5923) 

Свидетелство на име Касами Абдулаким, ул. 
„О. Николов" бр. 11, Тетово. (5924) 

Лична карта на име Шаини Јумни, с. Рогле, Те-
тово. (5925) 

'Свидетелство на име Тодорка Стојаноска, с. 
Белвицаг Гостивар. (5926) 

Свидетелство на име Јана Ристовска, с. Илиево, 
Делчево. - (5927) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО —-
Скопје на име, Муарем Мемедов, Скопје. (5928) 

Воена книшка, издадена во Пожаревац на име 
Љубомир Крстевски, Скопје. (5929) 

Свидетелства за IV одделение на име Ордан 
Мицески, с. Небрегово, Прилеп. (5930) 

Лична карта на име Ванка Матеска, ул. „М. 
Пијаде" бр. 1-а, Прилеп. (5931) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лилјана 
Василеска, ул. „Октомвриска" бр. 74, Прилеп. (5932) 

Здравствена легитимација на име Славица Бош-
ковска, ул. „Крушевска Република" бр. 4, Кума-
ново. (5933) 

Диплома на име Џемаил Ибраими, с. Липково, 
Куманово. (5934) 

Здравствена легитимација на име Рецеп Амде, 
с. Липково. Куманово. ' (5935) 

Здравствена легитимација на име Чедомир Ден-
ковски, с. Мургаш, Куманово. (5936) 

Здравствена легитимација на име Миле 'Стота' 
новиќ, с. Клечовце, Куманово. (5937) 

Здравствена легитимација на име Зиавере Би-
љали, ул. „В. Кидрич" бр. 47, Куманово. (5938) 

Здравствена легитимација на име Милихате Ав-
дили, с. Ваксинце, Куманово. (5939) 

Работна книшка на име Бектеш Селмани, с. Ло-
јане, Куманово. (5940) 

Пасош на име Инает . Хусеини, с. Франгово, 
Струга. (5941) 

Работна книшка, издадена од Македонски Брод 
на име Синаноски Сенаија, с. Пласница, Македон-
ски Брод. (5942) 
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Лична карта на име Даут Даути, ул. „108" бр. 
17, Тетово. (5943) 

Свидетелства за III и IV година на име Ремзи 
Адеми, с. Камењане, Тетово. (5944) 

Земјоделска здравствена легитимација на - име 
Фериде Бајрами, с. Новаќе, Тетово. (5945) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сеадете Бајрами, с. Новаќе, Тетово. (5946) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Наџије Бајрами, с. Новаќе, Тетово. (5947) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ружди Бајрами, с. Новаќе, Тетово. (5948) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зиље Бајрами, с. Новаќе, Тетово. (5949) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Алит Бајрами, с. Новаќе, Тетово. (5950) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Имер Алими, с. Г. Речица, Тетово. (5951) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдуп-
мешит Салихи, с. Слатино, Тетово. (5952) 

Свидетелство за IV одделение на име Бафќер 
Хасани, с. Сенокос, Гостивар. (5953) 

Свидетелство за VI одделение на име Афистика 
Асани, с. Жировница, Гостивар. (5954) 

Свидетелство за V одделение на име Бафтијари 
Џумали, ул. „Б. Велиноски" - Гостивар. (5955) 

Свидетелство на име Емрулаи Нафи, уџ. „Ж. 
Брајковски" б.б., Гостивар. (5956) 

Свидетелство на име Лулзим Незири, Гостивар. 
(5957) 

Свидетелство за VI одделение на име Бранко 
Атанасов, с. Пресека, Кочани. (5958) 

Свидетелство за VIII одделение на име Виолета 
Соколова, с. Д. Подлог, Копани. (5959) 

Здравствена легитимација на име Роска Атана-
сова, ул. ,,А. Винички" бр. 31, Виница. (5960) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Нејази 
Муртезанов, Скопје. (5961) 

Воена книшка, издадена од Љубљана на име 
Стое Миленковски, Скопје. (5962) 

Работна книшка на име Виолета Нолевиќ, ул. 
„Ѓ. Сугаре" бр. 48, Битола. (5963) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан 
Џафероски, ул. „Тризла" бр. 603, Прилеп (5984) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лена 
Стоилкова, с. Лопатица, Прилеп. (5965) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Стефановска, Прилеп. (5966) 

Здравствена легитимација на име Фатмир Ни-
хија, ул. ,Д" бр. 14, Куманово. (5967) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
Ѓорѓиевска, ул. „С. Арсовски" бр. 36, Куманово. 

(5968) 
Здравствена легитимација на име Кове Ковев-

ски, ул. „Планинска" бр. 77, Кратово. (5969) 
Здравствена легитимација на име Коца Ковев-

ска, ул. „Планинска" бр. 77, Кратово. (5970) 
Воена книшка, издадена од Обреновац на име 

Рамадан Марина, Скопје. - (5971) 
Воена книшка, издадена во Белград на име Зо-

ран Серафимов, Скопје. (5972) 
Свидетелство за завршен испит 1957/58, издаден 

од Училиштето за стопанство „Никола Тесла" во 
Скопје на име Иван Јадиковски, Скопје. (5973) 

Свидетелство за III година гимназија, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Давидовска Јагода, ул. „Милан Лисица" бр. 33, Ку-
маново. (5974) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наташа Лазаревска, Скопје. (5975) 

Здравствена легитимација на име Славољуб 
Цветковиќ, Куманово. (5977) 

Здравствена легитимација на име Марјан Алек-
совски, ул. „Биљановска" бр. 2/4, Куманово. (5978) 

Здравствена легитимација на име Сабрија Му-
стафова, ул. „Ужичка" бр. 21, Куманово. (5979) 

Здравствена легитимација на име Рамзи ја Му-
стафова, ул. „Ужичка" бр. 21, Куманово. (5980) 

Здравствена легитимација на име Светозар Ста-
меновски, с. Романовце, Куманово. (5981) 

Здравствена легитимација на име Јелена Стоја-
новска, с. Табановце, Куманово. (5982) 

Здравствена легитимација на име Спасо Мит-
ковски, Кратово. (5983) 

Здравствена лештимација на име Благица Мла-
деновска, с. Шлегово, Кратово. (5984) 

Здравствена легитимација на име Аница Богда-
нова, ул. „Планинска" бр. 19, Кратово. (5985) 

Свидетелство за III година гимназија на име 
Маријан Јовев, Титов Велес. (5937) 

Свидетелство за IV одделение на име Злата 
Илиева, с. Ивановци, Титов Велес. (5988) 

Свидетелство на име Сајко Милоески, с . 'Брве-
ница, Тетово. (5989) 

Работна книшка на име Десанка Јовановска, с. 
Сараќино, Тетово. (5990) 

Свидетелство на име Мираљим Мустафаи, с. 
Требош, Тетово. ' (5991) 

Свидетелство на име Биљгијаф Арифи, с. Пи-
рок, Тетово. (5992) 

Свидетелство на име Мобаип Имбеили, с. Пи-
рок, Тетово. (5993) 

Свидетелство на име Џеват Османи, с. Калиште, 
Тетово. (5994) 

Воена книшка на име Асан Мамуд, с. Селце, 
Штип. (5995) 

Воена книшка, издадена во Бјелина на име 
Наум Спировски, Скопје. (5996) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Руфат Руфат, Скопје. v (5997) 

Здравствена легитимација на име Иљка Ристе-
ска, ул. „П. Котеска" бр. 8, Прилеп. (5998) 

Воена книшка на име Трајче Бабаноски, с. М. 
Коњаре, Прилеп. (5999) 

Здравствена легитимација на име Зоран Илиев-
ски, ул. „Ленинова" бр. 33, Куманово. (6000) 

Здравствена легитимација на име Виолета Та-
сиќ, с. Ст. Нагоричане, Куманово. (6001) 

Здравствена легитимација на име Благица Ден-
ковска, ул. „Т. Димков" бр. 21, Куманово. (6002) 

Здравствена легитимација на име Садат Меми-
ши, ул. „Киро Фетак" бр. 2-в, Куманово. (6003) 

Здравствена легитимација на име Љубинка Спа-
совска, ул. „Н. Тесла" бр. 1,19, Куманово. (6004) 

Здравствена легитимација на име Биљана Ву-
кановиќ, ул. „11 Ноември" бр. 86-а, Куманово. (6005) 

Здравствена легитимација на име Драгица Бој-
ковска, Куманово. (6006) 

Здравствена легитимација на име Јован Давче-
виќ, с., Матејче, Куманово. (6007) 

Здравствена легитимација на име Горан Спа-
совски, ул. „Ж. Јовановиќ" IV/17 — Куманово. (6008) 

Работна книшка на име Стоилко Лазаревски, 
ул. „В. Автевски" бр. 6, Куманово. (6009) 

Индекс бр. 2,1150 на име Веска Спасиќ, ул. 
„ Ж И В К О Чало" бр. 12, Куманово. (6010) 

Здравствена легитимација на име Емрула Ша-
ќири, ул. „Б. Кидрич" бр. 81-а, Куманово. (6011) 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Ѓорѓиевска, ул. „Чупино брдо" бр. 18, Куманово. 

(6012) 
Здравствена легитимација на име Атиџе Муста-

фи, ул. „Средорек" бр. 41, Куманово. (6013) 
Здравствена легитимација на име Елисавета 

Крстевска, ул. „Бр. Единство" бр. 2, Куманово. 
(6014) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ан-
гелова, с. Туралево, Кратово. (6015) 

Воена книшка на име Александар Симјноски, 
с. Звечан, Македонски Брод. (6016) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Петар Поп-Арсов" 
на име Борче Апостоловски, Титов Велес. (6017) 

Свидетелство за IV одделение, на име Стојанка 
Ѓуровска, с. Нешилово. (6018) 
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Петар Поп Арсов" на име Зоран Петрушев-
ски, Титов Велес. (6019) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ 
„Васил Антевски", на име Тодоровска Марионка. 

(6020) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сашо 

Гиновски, с. Мортолци, Титов Велес. ' (6021) 
Здравствена легитимација на име Агрон Ба ј -

рами, с. Рамнане, Тетово. (6022) 
Здравствена легитимација на име Авдиламит 

Шабани, с. Доброште, Тетово. (6023) 
Здравствена легитимација на име Кемаљ Ре-

цепи, с. Доброште, Тетово. (6024) 
Воена книшка на име Ариф Ајети, ул. „107" бр. 

32, Тетово. (6025) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мендух Браими, с. Желино, Тетово. (6026) 
Возачка дозвола на име Зоран Јовановиќ, ул. 

„Б. Кидрич" бр. 5.1, Тетово. (6027) 
Работничка книшка на име Раим Сулејмани, 

ул. „И. Р. Лола" бб, Тетово. (6028) 
Свидетелства за III и IV клас на име Идриз 

Муслиу, с. Камењане, Тетово. (6029) 
Книшка на име Виолета Јованова, Виница. 

(6030) 
Здравствена легитимација на име Лесо Злат-

ков, с. Пеклани, Виница. ' (603il) 
Ученичка книшка, издадена од Гимназијата,, Ко-

чо Рацин" — Скопје на име Зоран Симоновски, 
Скопје. (6032) 

Свидетелство за IV одделение на име Исак Та-
фури, с. Требош, Тетово. (6033) 

Свидетелство на име Евица Ангеловска, ул. 
Јадранска" бр. 10, Куманово. (6034) 

Свидетелство за VIII одделение на име Диме 
Николовски, с. Луке, Куманово. (6035) 

Здравствена легитимација, издадена од Криза 
Паланка на име Лоза Јовановска, с. Опила, Крива 
Паланка. (6036) 

Воена книшка на име Елез Даути, с. Теново, 
Тетово. (6037) 

Здравствена легитимација на име Зелиха Ша-
ини, с. Камењане, Тетово. (6038) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Авдилгани Зилбери, ул. „,29" Ноември" бр. 56, Те-
тово. (6039) 

Работна книшка на име Несет Хасани, ул. „,108" 
бб, Тетово. (6040) 

Здравствена легитимација на име Ганимет Ази-
зи, ул. „Битолска" бр. 32, Тетово. (6041) 

Здравствена легитимација на име Сервет Азизи, 
ул. „Битолска" бр. 32, Тетово. (6042) 

Работна книшка на име Златка Стојаноска, ул. 
„ЈНА" кула бр. 26/5, Тетово. (6043) 

Диплома на име Акику Мемедали, ул. „29 Но-
ември" бр. 73, Тетово. (6044) 

Свидетелство за VIII одделение на име Имрија 
Браими, с. Боговиње, Тетово. (6045) 

Лична карта на име Живојин Данчиќ, с. М. Бо-
говиње, Гостивар. (6046) 

Уверение за автомеханичар на име Грдаљ Мат-
јани, ул. „И. Р. Лола" бр. 36, Гостивар. (6047) 

Лична карта на име Невзи Хусеини, нас. Ци-
глана, Гостивар. (6048) 

Свидетелство за VIII одделени на име Љубе 
Зинзировски, с. Сујаклари, Гостивар. (6049) 

Свидетелство за IV одделение на име Рамадан 
Хамзаи, с. Горјане, Гостивар. (6050) 

Свидетелство на име Љубен Илиевски, с. "Ка-
мењане, Делчево. (605,1) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ди-
митрија Блажевски, Скопје. (6052) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Димитар Чуруковски, Скопје. (6053) 

Пасош, издаден од Скопје на име Мереида Рус-
та, Скопје. (6054) 

Здравствена легитимација издадена во Скопје 
на име Ристе Петрески, Скопје. (6055) 

Свидетелство за I година на име Слободанка 
Трајковска, ул. „Драчевска" бр. 17, с. Драчево — 
Скопје. (6056) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јулка 
Костадиноска, с. Лажани, Прилеп. (6057) 

Работна книшка на име ИлиЈа Мировски, ул. 
„Кумановска" бр. 12, Титов Велес. (6058) 

Свидетелство за IV одделение на име Димитар 
Сливков, ул. „Орце Мутиков" бр. 24, Титов Велес. 

Индекс на име Сабит Челебиу, с. Желино, Те-
тово. (6060) 

Уверение на име Аднан Рушити, с. Урвич, Те-
тово. (6061) 

Свидетелство на име Ибраим Јахја, с. Урвич, 
Тетово. (6062) 

Свидетелство за IV одделение на име Ване Ми-
овски, Гостивар. (6063) 

Свидетелство за IV клас на име Јоцка Стефа-
носки, ул. „Христијан Карпош" бр. 4/8, Кичево. 

Сообраќајна дозвола на име Томе Н И К О Л О С К И , 
Гостивар. (6065) 

Свидетелство за II одделение на име Јахја Ми-
слими, с. Добридол, Гостивар. (6066) 

Свидетелство на име Ване Голабов, Кочани. 
Свидетелство за VIII одделение на име Здравка 

Иванова, с. Оризари, Кочани. (6068) 
Индекс на име Дивче Узунова, Скопје. (6069) 
Свидетелство за VIII одделение на име Розет-

ка Блажеска, о. Обршани, Прилеп. (6070) 
Свидетелство за И клас на име Тодорка Бо-

неска, ул. Бл. Јовчески" бр. 20-в, Прилеп. (6071) 
Свидетелство за VII одделение на име Ката 

Гореска, с. Сарандиново, Прилеп. (6072) 
Здравствена легитимација на име Мевљуда Ша-

бановска, ул. Средорек", бр. 109, Куманово. (6073) 
Здравствена легитимација на име Азем Бељу-

љи, ул. „Б. Шабани" бр. 28, Куманово. (6074) 
Здравствена легитимација на име Реџаим Бе-

љуљи, ул. „Б. Шабани" бр. 28, Куманово. (6075) 
(6076) 

Здравствена легитимација на име Томислав 
Панзевски, ул. „Бранко Радичевиќ" бр. 25, Кума-
ново. (6077) 

Здравствена легитимација на име Аки Спајаја, 
ул. „Дојранска" бр. 2, Куманово. (6078) 

Здравствена легитимација на име Весија Мус-
тафовски, ул. „Санданска" бр. 45-а, Куманово. (6079) 

Здравствена легитимација на име Мевљан Му-
човски, ул. „Средорек" бр. 64, Куманово. (6080) 

Здравствена легитимација на име Дејвлета Му-
човска, ул. „Средорек" бр. 64, Куманово. (6081) 

Здравствена легитимација на име Ангел На-
товски, ул. „В. Радовчанин" бр. 23, Куманово. (6082) 

Здравствена легитимација на име Зерин Ис-
маиловиќ, ул. „Цар Самуил" бр. 18, Куманово. (6083) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето во с. Богомила на име Ра-
дица Ѓорѓиева, с. Богомила, Титов Велес. (6084) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мефаил Селмани, с. Палатица, Тетово. (6085) 

Здравствена легитимации на име Љисим Миф-
тари, ул. „Б. Миладинови" бр. 174-а, Тетово. (6086) 

Свидетелство на име Аким Илази, с. Челопек, 
Тетово. ^ (воз?) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хабибе Џафери, с. Желино, Тетово. (6088) 

Здравствена легитимација на име Гзиме Миг-
билкемал Бафтијари, с. Челопек, Тетово. (6089) 

Свидетелство за VIII одделение на име Таска 
Петроска, ул. „Г. Делчев" бр. 4/2, Гостивар. (6090) 

Свидетелство за VI одделение на име Сеј фула 
Асани, с. Добридол, Гостивар. (6091) 

Свидетелство и диплома на име Хаки Идризи, 
с. Форино, Гостивар. (6092) 

Свидетелства за III и IV одделение на име Де-
мир Демиров, Делчево. (6093) 

Воена книшка на име Слободан Мишиќ, с, 
Умин Дол, Куманово. (5666) 
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Работна книшка на име Цветанка Пашоска, ул. 
„М)арксова" бр. 2, Прилеп. (6094) 

Свидетелство на име Јане Стефаноски, с. Де-
сово, Долнени, Прилеп. (6095) 

Здравствена легитимација на име Методија Ки-
таноски, ул. Пане Талески" бр. 34, Прилеп. (6096) 

Свидетелство на име Драгица Смугреска, с. Обр-
шани, Прилеп. (6097) 

Здравствена легитимација на име ЈБиља Јова-
новска, с. Мургаш, Куманово. (6098) 

Здравствена легитимација на име Рамиза Су-
лимановска, ул. „Доне Божинов" бр. 60, Куманово. 

(6099) 
Воена книшка на име Стојанчо Стојановски, ул. 

„Анѓа Ранковиќ" бр. 4, Куманово. (6100) 
Работничка книшка на име Веселинка Симо-

новска, ул. „Пионерска" бр. 1, Куманово. (6101) 
Работна книшка на име Сречко Јанковски, с. 

Речица, Куманово. (6102) 
Здравствена легитимација на име Веселинка 

Трајковска, ул. „III Македонска ударна бригада" бр. 
22, Куманово. (6103) 

Здравствена легитимација на име Зоран Сто-
илковски, ул. „Народна револуција" бр. 78, Кума-
ново. (6104) 

Здравствена легитимација на име Вера Пауно-
виќ, Куманово. (6105) 

Здравствена легитимација на име Весна Јор-
дановска, ул. „Гоце Делчев" бр. 65, Кратово. (6106) 
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Ј15. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
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болница за белодробна туберкулоза село ^ 
Јасеново, Титов Велес — — — — — 232 

121. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Специјалната болница за 
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Се наоѓа во печат нова збирка 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

СО ОБЈАСНУВАЊА 
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за општествените совети и републичките опште-
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давство и организација. 
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