
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАПНИЈА 

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

Четврток, 29 јуни 1978 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 8 
дин« Жиро сметка 40100-603-12498 

295. 
Врз основа на член 377 став 2 од Уставот на 

СРМ, член 63 од Законот за народна одбрана 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76) и член 49 од 
Деловникот на Претседателството на СРМ, Претсе-
дателството на СРМ, на својата седница одржана 
на 31 мај 3978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА 

НАРОДНА ОДБРАНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува претседателот на 

Советот за народна одбрана, лицата кои по своја 
функција се членови на Советот, се именуваат чле-
нови на Советот од редот на функционерите во ор-
ганите на Републиката, функционерите на органите 
на општествечо-политичките организации и старе-
шините на Југословенската народна армија и се 
утврдува лицето што по својата функција е секре-
тар на Советот. 

II 
1. Претседател на Советот за народна одбрана, 

по својата функција е Видое Смилевски, претседа-
тел на Претседателството на СРМ. 

2. Членови на Советот за народна одбрана, по 
својата функција, се членовите на Претседателство-
то на СРМ: 

— Ангел Чемерски, 
— Љупчо Арсов, 
— Страхил Гигов, 
— Фируз Демир, 
— Мети Крлиу, 
— Владо Малески, 
— Веселинка Малинска, 
— Д-р Асен Симитчиев. 
3. Членови на Советот за народна одбрана, по 

своите функции се и: 
— Благоја Талески, претседател на Собрание-

то на СРМ, 
— Благој Попов, претседател на Извршниот со-

вет на Собранието на СРМ, 
— Крсте Марковски, претседател на Р К на 

ССРНМ, 
— Генерал потполковник Боро Чаушев, коман-

дант на Републичкиот штаб за територијална од-
брана, 

— Генерал мајор Миле Арнаутовски, републич-
ки секретар за народна одбрана, 

— Мирко Буневски, републички секретар за 
внатрешни работи. 

4. За членови на Советот за народна одбрана од 
редот на функционерите во органите на Републи-
ката, функционерите на органите на општествено-
политичките организации и старешините на Југо-
словенската народна армија се именуваат: 

— Џемаил Веј сели, претседател на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, 

— Блашко Јаневски, претседател на Соборот на 
општините на Собранието на СРМ, 

— Генерал потполковник Ламбе Михај ловски, 
командант на трета армиска област, 

— Мито Мицајков, потпретседател на Собрание-
то на СРМ, 

— Томислав Петрушевски, претседател на Прет-
седателството на Р К на ССММ. 

5. Секретар на Советот за народна одбрана, по 
својата функција е генерал мајор Миле Арнаутов-
ски, републички секретар за народна одбрана. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 08-123 
5 јуни 1978 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

296. 
Врз основа на член 3, 15 и 16 од Законот за ре-

публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75) и член 86, став 2 од Деловникот на Претседа-
телството на СРМ, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ 

УТВРДЕН СО УСТАВОТ 

I 
Со оваа одлука се именува претседател на Ре-

публичкиот совет за заштита на поредокот утврден 
со Уставот, се утврдуваат лицата кои по своите 
функции се членови на Советот и се утврдува член 
на Советот од раководните органи на општествено-
политичките организации во Републиката и се име-
нуваат други членови на Советот. 

II 
За претседател на Републичкиот совет за за-

штита на поредокот утврден со Уставот се именува 
Страхил Гигов, член на Претседателството на СРМ. 

Ш 
Членови во Републичкиот совет за заштита 

на поредокот утврден со Уставот по своите функ-
ции се: 

— Благој Попов, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, 

— Мирко Буневски, републички секретар за 
внатрешни работи, 

— Генерал-мајор Миле Арнаутовски, републич-
ки секретар за народна одбрана. 

IV 
За член на Советот се именува Боро Денков, 

секретар на Претседателството на ЦК на СКМ, како 
претставник на раководните органи на огплтествено-
политичките организации во Републиката. 
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V 
За членови на овој Совет се именуваат: 
— Џемаил Веј сели, претседател на Советот на 

Сојузот на синдикатите на Македонија, 
— Генерал потполковник Боро Чаушев, коман-

дант на Републичкиот штаб за територијална од-
брана. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-125 
5 јуни 1978 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

297. 
Врз основа на член 53, 55 и 58 од Деловникот 

за работа на Претседателството на СРМ, Претседа-
телството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИОНО-КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се име-

нува претседател и членови на Комисијата за ор-
ганизационо-кадровски прашања на Претседател-
ството на СРМ. 

II 
Комисијата за организационо-кадровски пра-

шања на Претседателството на СРМ има претсе-
дател и три члена. 

Претседателот и еден член на Комисијата се 
избираат од редот на членовите на Претседател-
ството. Другите два члена се секретарот на Прет-
седателството на СРМ и секретарот на Советот на 
Републиката. 

Ш 
За претседател и членови на Комисијата за ор-

ганизационо-ќадровски прашања се именуваат: 
1. За претседател Мети Крлиу, член на Претсе-

дателството; 
2. За членови: 
— Фируз Демир, член на Претседателството, 
— Каменчо Ѓоргов, секретар на Претседател-

ството, 
— Мице Димески, секретар на Советот на Ре-

публиката. 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-128 
5 јуни 1978 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

298. 
Врз основа на член 53, 55 и 59 од Деловникот за 

работа на Претседателството на СРМ, Претседател-
ството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕТО ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТ-
СТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СРМ 

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се име-

нува претседател и членови на Комисијата за прет-
ставки и поплаки на Претседателството на СРМ. 

II 
Комисијата за претставки и поплаки има прет-

седател и шест члена. 
Ш 

За претседател и членови на Комисијата за 
претставки и поплаки се именуваат: 

1. За претседател Боро Ефремов, член на Со-
ветот на Републиката; 

2. За членови: 
— Арсена Деспотовска, член на Советот на Ре-

публиката, 
— Б а л а ш Рамазан, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Крстевска Ратка, член на Советот на Репуб- ' 

ликата, 
— Круме Наумовски, член на Советот на Репуб-

ликата, 
— Мито Теменугов, член на Советот на -Репуб-

ликата, 
— Ванчо Фончев, член на Советот на Републи-

ката. 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-129 
5 јуни 1978 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

299. 
Врз основа на член 53, 55 и 56 од Деловникот 

за работа на Претседателството на СРМ, Претсе-
дателството на СРМ, на својата седница одржана 
на 31 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПО-
МИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се име-

нува претседател и членови на Комисијата за по-
милување на Претседателството на СРМ. 

И 
Комисијата за помилување на Претседателство-

то на СРМ има претседател и 6 члена. 
Претседателот се именува од редот на члено-

вите на Претседателството, а членовите на Комиси-
јата од следните органи и организации: Централ-
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ниот комитет на СКМ, Републичката конференција 
на ОСРНМ, Претседателството на СОМ и Републич-
киот секретаријат за правосудство. 

За членови на Комисијата можат да бидат име-
нувани и истакнати општествено-политички ра-
ботници. 

Ш 
За претседател и членови на Комисијата за 

помилување се именуваат: 
1) за претседател Фируз Демир, член на Прет-

седателството на СРИ. 
2) За членови: 
— Милан Ланчевски, извршен секретар на 

Претседателството на Ц К СКМ, 
— Љупчо Ајдински, член на Секретаријатот на 

Претседателството на Р К ССРНМ, 
— Панче Миркуловски, член на Претседател-

ството на Советот на ССМ, 
— Миле Крчковски, заменик републички секре-

тар за правосудство, 
— Благој Левков, член на Советот на Републи-

ката, 
— Аризан Несторовски, член на Советот на 

Републиката. 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-126 
5 јуни 1978 година 

Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

ЗОО. 
Врз основа на член 53, 55 и 57 од Деловникот 

за работа на Претседателството на СРМ, Претседа-
телството на СРМ, на својата седница одржана на 
31 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИ-
КУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се име-

нува претседател и членови на Комисијата за од-
ликувања на Претседателството на СРМ. 

II 
Комисијата за одликувања на Претседателство-

то на СРМ има претседател и 12 члена. 
Претседателот се именува од редот на члено-

вите на Претседателството, а членовите на Комиси-
јата од следните органи и организации: Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, Централниот комитет 
на СКМ, Републичката конференција на ССРНМ, 
Претседателството на ССМ, Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на 
Македонија, Републичката конференција на СММ. 
Стопанската комора на Македонија, Републичкиот 
штаб на народна одбрана на СРМ и од Р К на Соју-
зот на резервните воени старешини на Македонија. 

За членови на Комисијата можат да бидат из-
брани и истакнати општествени и политички работ-
ници. 

Ш 
За претседател и членови на Комисијата за од-

ликувања се именуваат: 
1. За претседател Веселинка Малинска, член на 

Претседателството, 

2. З а членови: 
— Вера Димитрова, член на Извршниот совет 

на Собранието на СРМ, 
— Феми Муча, извршен секретар на Претседа-

телството на Ц К СКМ, 
— Бота Трендова — Попова, претседател на 

Секцијата за општ. економски и самоуправни од-
носи во социјалната политика, 

— Ленче Тасева, секретар на Конференцијата 
за општествена активност на жените, 

— Томе Николовски, член на Претседателството 
на Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија, 

— Ж а м и л а Колономос, потпретседател на Ре-
публичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ на Македонија, 

— Васко Талевски, член на Секретаријатот на 
Претседателството на Р К на ССММ, 

— Ристо Петановски, секретар на Службата за 
научно-истражувачки дејности на Стопанската ко-
мора на Македонија, 

— Коста Георгиевски, помошник на командантот 
на Републичкиот штаб за народна одбрана, 

— Седат Вели, член на Р К на Сојузот на ре-
зервните воени, старешини на Македонија, 

— Стојан Пановски, член на Советот на Ре-
публиката, 

— Фана Тозија, член на Советот на Репуб-
ликата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

Бр. 08-127 
5 јуни 1978 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

301. 

Врз основа на член 103 од Деловникот за работа 
на Претседателството на СРМ, Претседателството 
на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. З а секретар на Претседателството на Репуб-
ликата се именува Каменчо Ѓоргов, досегашен сек-
ретар на Претседателството. 

2. Оваа одлука влегува во сила со донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 08-130 
5 јуни 1978 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 
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302. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 13 јуни 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Благоја Илија Узунов, од Струмица, 
2. Рифат Амди Куртиши, од Скопје, 
3. Фета Метуш Кани, од Скопје, 
4. Шазиман Али Алиевски, од Битола, 
5. Киро Костадин Костадинов, од Кавадарци. 

II 
Изречената казна строг затвор од 7 години и 3 

месеци се намали за 1 година на: 
1. Даут Ајваз Ајвазов, од Скопје. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Никола Иван Качуров, од Струмица, 
2. Шабан Алија Љума, од Улцињ. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Кенан Шукри Шаќировски, од Скопје, 
2. Ванѓел Јаким Илиев, од с. Ново Коњарево, 
3. Сотир Васил Кливановски, од Скопје. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Кирило Спасо Поповски, од Скопје, 
2. Стево Пецо Дивитаров, од Битола. 

VI 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со-тоа што таа нема да се изврши ако осу-
дените во рок од 1 година не сторат ново кривично 
дело на: 

1. Миланка Миливој Наумовска, од Скопје, 
2. Лазар Александар Серафимовски, од Свети 

Николе, 
3. Џемаил Ештереф Џемаиловски, од Битола, 
4. Милан Петар Костадиновски, од Прилеп. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел од 
казната нема да се изврши ако осудените во рок од 
1 година не сторат ново кривично дело на: 

1. Амир Афер Мемедов, од с. Идризово, 
2. Омер Али Емини, од Тетово, 
3. Милан Борис Петковски, од Битола. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната затвор од 1 го-

дина се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Азби Усни Адили, од е. Копанце. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-188 
13 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

303. 

Врз основа на член 105 од Деловникот на Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 28/75), Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија, на Третата седница, одржана на 31 мај 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 
СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и другите работи за потребите на 
Претседателството на С О Ц И Ј а листичка Република 
Македонија (во натамошниот текст: Претседател-
ство) и неговите работни тела ги врши Службата 
на Претседателството. 

2. Службата на Претседателството врши струч-
ни и други работи кои се однесуваат на подготву-
вање и организирање на седниците на Претседа-
телството и на неговите работни тела; подготвува-
ње на програмата за работа на Претседателството 
и на неговите работни тела; обезбедување и под-
готвување на информативни и документарни мате-
ријали, други материјали и податоци неопходни за 
остварување на функциите на Претседателството и 
на неговите работни тела; давање стручни мислења 
во врска со работата на Претседателството; подгот-
вување на предлозите на актите што ги донесува 
Претседателството, следење на извршувањето на 
програмата за работа и на актите што ги донесува 
Претседателството, ги врши работите околу инфор-
мирањето на јавноста, Собранието на СРМ, Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ, на општест-
вено-политичките и други организации за рабо-
тата на Претседателството и на неговите работни 
тела; работите во областа на одликувањата и приз-
нанијата, помилувањата и вршење други работи за 
потребите на Претседателството, на неговите работ-
ни тела и на членовите на Претседателството. 

3. Во извршувањето на своите задачи и рабо-
ти, Службата на Претседателството соработува со 
стручните служби на Собранието на СРМ и Из -
вршниот совет на Собранието на СРМ, со репуб-
личките органи на управата, со стручните служби 
на општествено-политичките организации, самоуп-
равните интересни заедници, како и со соодветни-
те служби во претседателствата на социјалистички-
те републики и социјалистичките автономни пок-
раини и со Службата на Претседателството на 
СФРЈ. 

4. Службата на Претседателството на СРМ се 
организира и работи како единствена служба. 

Со Службата раководи секретарот на Претсе-
дателството на СРМ. 

Во рамките на единствената служба стручните 
и другите работи ги вршат: советниците на Прет-
седателството, шефот на кабинетот на претседате-
лот на Претседателството, помошникот на секрета-
рот на Претседателството, секретарите на работни-
те тела на Претседателството, стручните соработни-
ци и работници кои вршат административно-тех-
нички работи. 

5. Секретарите на републичките совети што ги 
именува Претседателството на СРМ организирано 
се поврзани во Службата на Претседателството. 

6. Одредени административно-финансиски, ор-
ганизационо-технички и други работи за потреби-
те на Претседателството, врз основа на меѓусебен 
договор, може да ги врши соодветната служба на 
Собранието на ОРМ, Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ или заедничка служба формирана 
од овие органи. 



29 јуни 1978 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 — Стр. 677 

7. Работните луѓе во Службата на Претседател-
ството ги остваруваат самоуправните права и ги 
уредуваат меѓусебните односи во согласност со про-
писите за самоуправувањето, стекнувањето и рас-
пределбата на доходот за работните односи во ре-
публичките органи на управата и со одредбите на 
оваа одлука. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

А. Секретар на Претседателството 

1. Секретарот на Претседателството раководи 
со служоата на претседателството. 

Покрај работите што му се определени како 
делокруг со Деловникот за работа на Претседател-
ството, секретарот на Претседателството ја орга-
низира и усогласува работата на Службата на 
претседателството, се грижи за унапредување на 
организацијата на работењето и уредувањето на 
внатрешните односи во Службата и врши други 
работи што ќе му ги довери Претседателството или 
што ќе ги одреди Претседателот на Претседател-
ството. 

Секретарот на Претседателството му помага на 
претседателот на Претседателството во подготву-
вањето и организирањето на седниците на Прет-
седателството. 

Секретарот на Претседателството посебно се 
грижи за подготвувањето на нацртот на програ-
мата за работа на Претседателството, за подгот-
вување периодични осврти за работата на Прет-
седателството, известување на надлежните орга-
ни и организации за заклучоците, ставовите и мис-
лењата на Претседателството по одредени праша-
ња и следење на извршувањето на тие заклучоци, 
ставови и мислења, се грижи за навремено прес-
ледување на одлуките, насоките и предлозите на 
Претседателството до надлежните органи и орга-
низации. 

Во остварувањето на овие задачи и организи-
рањето на сите други работи на Службата, сек-
ретарот на Претседателството издава упатства со 
кои се обезбедува успешно вршење на работите за 
потребите на Претседателството, на неговите работ-
ни тела и на членовите на Претседателството. 

Секретарот на Претседателството со секретари-
те на републичките совети врши координација на 
работите што се поврзани со остварувањето на 
функциите на Претседателството. 

Секретарот на Претседателството за својата ра-
бота и за работата на Службата одговара на Прет-
седателството. 

2. Во случај на отсутност или спреченост, сек-
ретарот на Претседателството го заменува работник 
во Службата на Претседателството, именуван од 
Претседателството на СРМ кој во консултација со 
претседателот на Претседателството, ќе го одреди 
секретарот на Претседателството. 

3. Заради организирање и усогласување на ра-
ботите на Службата и унапредување на нејзината 
работа се формира колегиум. 'На колегиумот се до-
говара конкретниот план на работата на Службата, 
изготвувањето на актите и материјалите за потре-
бите на Претседателството и се разгледуваат сите 
други прашања што произлегуваат од програмата 
за работа на Претседателството и на неговите ра-
ботни тела. 

Колегиумот го образуваат: секретарот на Прет-
седателството, советниците на Претседателството, 
шефот на Кабинетот на претседателот на Претсе-
дателството и помошникот на секретарот на Прет-
седателството. 

Во работата на колегиумот можат да учеству-
ваат и други стручни работници во Претседателст-
вото, во зависност од работите што се разгледуваат 
на колегиумот. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа ра-
ководи секретарот на Претседателството. 

Б. Советници на Претседателството 

1. Советникот за општествено-политички пра-
шања непосредно се грижи за остварување на 
програмата за работа на Претседателството од оваа 
ооласт и во оваа смисла следи, проучува и дава 
стручни мислења по прашањата што се значајни за 
остварување на функциите на Претседателството 
во оваа област, следи актуелни општествено-поли-
тички збиднувања и за тоа го информира Претсе-
дателството, обезбедува материјали, подготвува ин-
формации и покренува иницијативи за разгледу-
вање на одредени прашања од областа на опште-
ствено-политичкиот систем, ги подготвува нацрти-
те на актите односно стручно ги формулира одлу-
ките, предлозите, ставовите и мислењата на Прет-
седателството од оваа област и врши други стручни 
работи што ќе му ги довери Претседателството или 
секретарот на Претседателството. 

2. Советникот за општествено-економски пра-
шања непосредно се грижи за остварувањето на 
програмата за работа на Претседателството од оваа 
област, ги следи, проучува и дава стручни мис-
лења по прашањата што се знача јни за оствару-
вање на функциите на Претседателството, обезбе-
дува материјали и подготвува информации за сто-
панските движења во републиката и федерација -
та, покренува иницијатива за разгледување на од-
редени прашања од текуштата и среднорочна еко-
номска политика, ги подготвува нацртите на акти-
те, односно стручно ги формулира предлозите, ста-
вовите и мислењата на Претседателството од оваа 
област и врши други стручни работи што ќе му ги 
довери Претседателството или секретарот на Прет-
седателството. 

3. Советникот по прашања од областа на оп-
штествените дејности во остварувањето на програ-
мата за работа на Претседателството од оваа област 
остварува контакти и соработува со соодветните 
органи и организации во обработката на праша-
њата од областа на образованието, науката, кул-
турата, здравството, социјалната политика и др. 

4. Во Службата на Претседателството може да 
има советници и за други области од општествено-
политичкиот живот. 

5. Во остварувањето на задачите советниците 
на Претседателството непосредно соработуваат со 
надлежните органи и организации. 

6. Записниците на седниците на Претседател-
ството ги води советник на Претседателството. 

В. Шеф на Кабинетот на претседателот на 
Претседателството на СРМ 

Шефот на Кабинетот на претседателот на Прет-
седателството ги врши работите што ќе му ги до-
вери претседателот на Претседателството и му по-
мага во работата во врска со остварувањето на не-
говата функција . 

Г. Помошник на секретарот на Претседателството 

Помошникот на секретарот на Претседателство-
то му помага на секретарот на Претседателството 
на СРМ во организирањето на работата во Служ-
бата на Претседателството на СРМ. 

Според упатствата на секретарот на Претседа-
телството на СРМ го организира и координира ор-
ганизационо-техничкото и материјалното и финан-
сиското работење на Службата во остварувањето на 
задачите за потребите на Претседателството на 
СРМ, членовите на Претседателството, неговите ра-
ботни тела и Советот на Републиката. Непосредно 
се грижи за подготвувањето на општите акти на 
работната заедница и врши други работи што ќе му 
ги довери секретарот на Претседателството. 

Помошникот на секретарот ги врши работите 
на секретар на Комисијата за организационо-кад-
ровски прашања на Претседателството на СРМ. 
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Д. Советници во Службата 

Во Службата на Претседателството има совет-
ници по општествено-економски и општествено-по-
литички прашања. 

Советниците во Службата по општествено-еко-
номски и општествено-политички прашања вршат 
работи што се однесуваат на подготвување на сед-
ниците на Претседателството по прашања од соод-
ветните области, обезбедуваат материјали, подгот-
вуваат периодични информации и белешки по од-
редени материјали што би се доставувале до чле-
новите на Претседателството, подготвуваат мате-
ријали од работата на Претседателството, подгот-
вуваат материјали за информирање на Претседа-
телството на СФРЈ и претседателствата на репуб-
ликите и покраините и вршат други работи што 
ќе им ги довери секретарот на Претседателството. 

Ѓ. Секретари на комисии на Претседателството 

Стручните и други работи за потребите на ко-
мисиите на Претседателството ги вршат секретари 
на комисиите. 

Секретарот на Комисијата ги врши сите ра -
боти што се однесуваат на подготвувањето и сви-
кувањето на седниците на комисиите и се грижи 
за извршување на заклучоците и предлозите на 
Комисијата. 

Секретарот на Комисијата работи на основа на 
непосредните упатства на Комисијата, односно 
претседателот на Комисијата. 

Функцијата секретар на Комисијата за орга-
низационо-кадровски прашања ја врши помошни-
кот на секретарот на Претседателството. 

Е. Стручни соработници во Службата на 
Претседателството 

Стручните соработници во Службата на Прет-
седателството помагаат во работата околу подгот-
вување на седниците на Претседателството и во 
работата на секретарот, ги подготвуваат првите 
верзии на текстови или на измените на деловни-
ците за работа на Претседателството и неговите те-
ла, актите за организацијата на работата, система-
тизацијата и слично, текстовите за коресподенција 
со органите и организациите, помагаат во изра-
ботувањето на општите акти на работната заедни-
ца, се грижат за контактите и подготовките за 
разни приеми во Претседателството, изготвуваат 
честитки, вршат работи околу информирање на ј ав -
носта за работата на Претседателството и негови-
те работни тела. Вршат други работи што ќе им 
ги довери секретарот на Претседателството. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Секретарот на Претседателството го имену-
ва Претседателството на СРМ за време од 4 го-
дини. 

Претседателството на СРМ го разрешува од 
должност секретарот на Претседателството. 

2. Советниците на Претседателството, шефот на 
Кабинетот на претседателот на Претседателството 
на СРМ и помошникот на секретарот на Претсе-
дателството по предлог на Комисијата за органи-
зационо-кадровски прашања ги именува Претсе-
дателството за време од 4 години и можат одново 
да бидат именувани на истата должност. 

Советниците на Претседателството на СРМ, ше-
фот на кабинетот на претседателот на Претседа-
телството на СРМ и помошникот на секретарот на 
Претседателството на СРМ по предлог на Комиси-
јата за организационо-кадровски прашања ги раз -
решува од должност Претседателството на СРМ. 

3. Секретарите на републичките совети ги име-
нува и разрешува од должност Претседателството 
на С Р И по предлог од соодветниот совет. 

4. Личниот доход на именуваните работници оп-
фатен во точките 1, 2 и 3 се определува во соглас-
ност со член 6 и 9 на Одлуката за лични доходи и 
надоместоци на претседателот и членовите на Прет-
седателството на СРМ, членовите на Советот на 
Републиката и функционерите именувани од Прет-
седателството на СРМ и со Одлука за утврдување 
на функциите и коефициентите за функционерите 
што ги именува Претседателството на СРМ, кои не 
се распоредени во групи на функции, а на кои се 
применуваат одредбите на Самоуправната спогодба. 

5. Именуваните работници во Службата на 
Претседателството во извршувањето на своите за -
дачи утврдени со оваа одлука, постапуваат спре-
ма упатствата на секретарот на Претседателството. 

6. Работниците во Службата на Претседател-
ството што ги именува Претседателството (точка 
1, 2 и 3) дисциплински одговараат на Претседа-
телството. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Во остварувањето на самоуправувањето, ра -
ботните луѓе во Службата на Претседателството 
имаат право и должност, во согласност со општи-
те прописи за самоуправување и работните односи 
во републичките органи на управата и со одредби-
те на оваа одлука, да ги уредуваат своите внатреш-
ни односи и да ги решаваат прашањата од тие од-
носи, а особено: да одлучуваат за распределбата на 
средствата и за личните доходи, да обезбедуваат 
услови за свое стручно усовршување, да одлучуваат 
за користење на средствата на Фондот за заеднич-
ка потрошувачка, да се грижат за подобрување на 
организацијата и условите за работа и да одлучу-
ваат за другите меѓусебни односи и прашања во 
врска со својот работен и економски положај . 

2. Работните луѓе во Службата на Претседа-
телството образуваат една работна заедница. 

3. Општите акти со кои се уредуваат внатреш-
ните односи во Службата на Претседателството ги 
донесува работната заедница во согласност со сек-
ретарот на Претседателството. 1 

4. Актот за систематизација на работните ме-
ста во Службата на Претседателството го донесува 
секретарот на Претседателството на СРМ во со-
гласност со Претседателството на СРМ, а по прет-
ходно прибавено мислење на работната заедница 
на Службата на Претседателството на СРМ. 

5. Секретарот на Претседателството во поглед 
на работните односи и самоуправувањето ги има 
истите права и должности на функционер кој ра -
ководи со републички орган на управа. 

6. Ако при донесувањето на општиот акт што 
заеднички го донесува работната заедница во сог-
ласност со секретарот на Претседателството не се 
постигне согласност меѓу секретарот на Претседа-
телството и работната заедница, конечната одлука 
за тоа ја донесува Претседателството на С Р И по 
предлог на Комисијата за организационо-кадровски 
прашања на Претседателството на СРМ. 

Ако против поединечен акт што го донесува 
секретарот на Претседателството е поднесен при-
говор до работната заедница, по приговорот заед-
нички расправаат секретарот и работната заедни-
ца. Одлуката на работната заедница е конечна. 

7. За потребата за прием на работници на ра -
ботно место предвидено во актот за систематиза-
ција на работните места во Службата на Претсе-
дателството одлучуваат секретарот на Претседател-
ството и работната заедница, а за работниците кои 
во согласност со одредбите на оваа одлука ги име-
нува Претседателството, одлучува Претседателст-
вото на СРМ по предлог-на Комисијата за органи-
зационо-кадровски прашања. 

8. Со Актот за систематизација на работните 
места во Службата на Претседателството се одре-
дува кои работни места можат да се пополнуваат 
со конкурс а кои со оглас. 
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9. Средствата за работа на Службата на Прет-
седателството се обезбедуваат со пресметка од Б у -
џетот на Републиката, со пресметка за редовна де ј -
ност во рамките на средствата за работа на Претсе-
дателството. 

Наредбодавач за извршување на пресметката 
за работа на Службата на Претседателството е сек-
ретарот на Претседателството. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да в а ж и Одлуката за организацијата и де-
локругот на Службата на Претседателството на 
СРМ бр. 06-224 од 20 април 1976 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр, 08-180 
8 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

304. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заш-
тита на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба („Службен весник на СРМ", бр. 
44/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ 
ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВОТО НА ХРАНИТЕЛОТ НЕМААТ СОП-
СТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВА-
ЊЕ, СО ПОРАСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ 

I 
Висината на имотните услови од член 2 на З а -

конот за заштита на семејството чиј хранител е 
на задолжителна воена служба се усогласува со 
движењето на порастот на трошоците за живот во 
однос на 1977 година и се смета дека членовите на 
семејството на хранителот немаат сопствени сред-
ства доволни за издржување ако: 

1. Личниот доход од земјоделска дејност не 
изнесува повеќе од 224 динари месечно по член на 
семејството; 

2. Личниот доход од работен однос и другите 
редовни приходи не изнесуваат повеќе од 448 ди-
нари месечно по член на семејството; и 

3. Збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 
не изнесува повеќе од 448 динари месечно по член 
на семејството. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-1296/1 
7 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Бр. 25 — Стр. 679 

305. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање 
на организација за приредување игри на среќа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И НА 
ИЗНОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАР-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОК НА ФИ-

ЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Делот од приходот на Организацијата на 
здружениот труд за приредување игри на среќа — 
Лотарија на Македонија, наменет за финансирање 
на социјално-хуманитарните дејности и за разви-
ток на физичката култура, во вкупен износ од 
41.139 илјади динари, се распределува: 

(во ил јади динари) 
а) За социјално-хуманигарните 

организации 15.861 

1) Сојуз на здруженијата 
на борците од НОВ на 
СРМ 1.568 

2) Црвен крст на Македо-
нија 
(Републички одбор) 
— за редовна дејност 1.471 
— ра работни простории 

на социјално-хумани-
тарните организации 4.450 

— за планинарска спа-
с и т е л и служба 50 

3) Сојуз на друштвата на 
ментално недоволно раз -
виените лица 1.206 

4) Сојуз на слепите на СРМ 1.282 
5) Сојуз на глувите на СРМ 1.382 
6) Сојуз на трудовите ин-

валиди на СРМ 482 
Ђ Сојуз за грижи и воспи-

тување на децата на СРМ 531 
8) Сојуз за спорт и рекреа-

ција на инвалидите на 
СРМ 410 

9) Народна техника на СРМ 314 
10) Сојуз за борба против 

алкохолизмот и нарко-
манијата 314 

11) Сојуз на дистрофичарите 
на СРМ 267 

12) Здружение на цивилни-
те инвалиди од војната 314 

13) Сојуз на друштвата на 
дефектолозите на СРМ 619 

14) Здружение на социјал-
ните работници на СРМ 621 

15) Здружение на клубовите 
на лекувани алкохоли-
чари 121 

16) Друштво на дијабетича-
рите на СРМ 459 

б) За развиток на физичката 
култура 17.562 

1) Сојуз на физичката к у л -
тура на Македонија 1.756 

2) Самоуправни интересни 
заедници на физичката 
култура на општините 15.806 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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в) За Фудбалскиот сојуз на Ју-
гославија за користење на 
календарот на натпревару-
вањето (10% од планира-
ниот промет на спортската 
прогноза) 7.716 

2. Средствата од точка 1 под б) Лотаријата на 
Македонија ќе ги уплатува: 10% на Сојузот за 
физичката култура на Македонија за изградба на 
деловна зграда; 90% на самоуправните интересни 
заедници за физичка култура во општините, сраз-
мерно на учеството во остварената уплата на спорт-
ската прогноза, кои ќе се користат за изградба, 
опремување, инвестиционо и тековно одржување 
на објектите за физичка култура. 

3. Доколку Лотаријата на Македонија не го 
оствари финансискиот план за 1978 година, на 
организациите од точка 1 на оваа одлука сразмер-
но ќе им бидат намалени средствата утврдени со 
Одлуката. 

4. Доколку Лотаријата на Македонија оствари 
приход поголем од износот утврден со Финансис-
киот план за 1978 година, разликата од повеќе 
остварениот приход ќе им биде распределена на 
организациите од точката 1 на оваа одлука според 
нивното учество во користењето на средствата рас-
пределени со Одлуката. 

5. Лотаријата на Македонија е должна сраз-
мерниот дел на приходот што ќе го остварува во 
текот на годината да им го уплатува на корисни-
ците од оваа одлука најдоцна до 10-ти во месецот 
за изминатиот месец. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1079/1 
24 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

306. 

Врз основа на член 19, став 1 и 2 од Законот 
за материјално обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО 
ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТОТ 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна се 
усогласува со движењето на трошоците за живо-
тот во Републиката и се зголемува за 15,6% од 1 
јануари 1978 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1154/1 
24 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

307, 
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за 

радиодифузијата („Службен весник на СРМ", бр. 
20/74), а во врска со член 5 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

1. Се дава согласност на Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници број 02-2021/1 од 19. V. 1978 година, до-
несена од Работничкиот совет на Радио-телевизија 
Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-1501/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

308. 
Врз основа на член 37 од Законот за радиоди-

фузијата („Службен весник на СРМ" бр. 20/74) и 
член 169 од Деловникот на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија („Службен весник 
на СР Македонија бр. 24/76), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НАДОМЕС-
ТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ 
ПРИЕМНИЦИ НА СЛЕПИ ЛИЦА — ГЛАВА НА 

СЕМЕЈСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се ослободуваат од плаќање надоместок за 
користење на радиодифузните приемници на сле-
пи лица — глава на семејство во СР Македонија. 

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

Бр. 23-1503/1 
29 јуни 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

309. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Васко Христовски, потсек-
ретар во Републичкиот секретаријат за меѓународ-
ни односи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1251/1 
24 мај 1978 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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310. 
Врз основа на член 34 од Законот за библио-

текарската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕР-

ЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Народната и универзитет-
ска библиотека во Скопје, поради истек на манда-
тот на: 

— Саит Саит, 
— Коце Јовановски, 
— Авни Златку. 
II. За членови на Советот на Народната и уни-

верзитетска библиотека во Скопје се именуваат: 
1. д -р Сеј фед ин Сулејмани, делегат во Опште-

ствено-политичкиот собор на Собранието на СР Ма-
кедонија, 

2. д - р Петар Манговски, редовен професор на 
Правниот факултет во Скопје, 

3. Тра јан Петровски, советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи со странство. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1257/1 
24 мај 1978 година 

Скопј е Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

311. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 43 став 

4 од Законот за републичката управа „Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 

1. Се именува за помошник на директорот на 
Републичкиот хидрометеоролошки завод Витомир 
Димитриевски, помошник на директорот на Сојуз-
ниот хидрометеоролошки завод. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1253/1 
24 мај- 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

312. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕК-
РЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за меѓународни одно-
си Васко Христовски, поради именување на друга 
должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1255/1 
24 мај 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

313. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за економски односи со стран-
ство Горѓи Гошев, поради заминување на друга 
должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1254/1 
24 мај 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

314. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совјет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија Бане Ковач, директор на Заедницата за 
издавачка д«ејност на НИП „Нова Македонија" — 
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1250/1 
24 мај 1978 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

315. 
Врз основа на член 154 точка 15 од Законот 

за внатрешни работи („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внат-
решни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ 
НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВААТ ОРГАНИ-

ТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Во Решението за цените на обрасците што ги 
издаваат органите за внатрешни работи („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/78), во точка I под реден 
број 1, износот од „5,00" се зголемува на „10,00". 
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Ова решение влегува во сила на 1 јули 1978 
година, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-3422/2 
27 јуни 1978 година 

Скопје Републички секретар за 
внатрешни работи, 

Мирко Буневски, е. р. 

316. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за зголемување на стана-
рината .и закупнината бр. 03-1399 од 24 октомври 
1977 година на собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на становањето во Титов Велес, на 
основа членот 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана на 17 мај 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за зголемување на 
станарините и закупнината бр. 03-1399, донесена од 
собранието на Самоуправната интересна заедница 
на становањето во Титов Велес на седницата одр-
жана на 24 октомври 1977 година. 

2 .Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Самоуправната интересна заедница на 
становањето во Титов Велес на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нејзината законитост. 

На седницата од прибавените податоци и од 
списите во предметот Судот утврди дека со оспо-
рената одлука собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на становањем во Титов Велес ги 
зголемило за 35% станарината на носителите на 
станарско право и закупнината и дека на оваа 
одлука. Собранието н а . општината Титов Велес не 
дало согласност. 

Според точките 6, 10 и 12 на член 5 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на станова-
њ е м („Службен весник на СРМ" бр. 49/74) самоуп-
равната интересна заедница на становањето ги 
врши работите во поглед на управувањето и ги 
одржува станбените згради и становите во опште-
ствена сопственост, како и деловните простории во 
општествена сопственост што се издаваат под за-
куп, а не се основно средство на организациите 
на здружениот труд, ја утврдува програмата за 
одржување на станбените згради и становите во 
општествена сопственост, како и деловните прос-
тории во општествена сопственост што се издаваат 
под закуп, а не се основно средство на организа-
циите на здружениот труд и ја определува виси-
ната на станарината. Со членот 4 од републичкиот 
Закон за општествена контрола на цените („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 25/72) е предвидено орга-
ните на општината да преземаат мерки во областа 
на цените и да обезбедуваат непосредна општестве-
на контрола на производите и услугите што се од 
интерес за општината, а како такви се сметаат и 
станарините и закупнините. Според членот 5 од 
овој закон мерките на непосредната општествена 
контрола на цените ги пропишува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија и собранијата на 
општините. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
заклучок дека самоуправната интересна заедница 
на становањето со закон е овластена да ј а опре-
делува висината на станарината и закупнината, а 
општината презема мерки на непосредна општест-

вена контрола на станарините и закупнините (да-
вање согласност, потврда, известување и слично). 
Судот смета дека општите акти на самоуправните 
интересни заедници за определување висината на 
станарината и закупнината можат да имаат прав-
но дејство и да се применуваат само ако не отсуст-
вува соодветната мерка на непосредна општествена 
контрола преземена од страна на општината. 

Бидејќи при донесувањето на оспорената одлу-
ка отсуствува непосредна општествена контрола на 
станарините и закупнините т. е. Собраниево на оп-
штината Титов Велес не дало согласност на оспо-
рената одлука, Судот оцени дека ^одлуката не е во 
согласност со членовите 4 и 5 од републичкиот З а -
кон за општествена контрола на цените и дека таа, 
додека не ја добие потребната согласност од оп-
штинското собрание, не може да има правно деј-
ство и не може да се применува како таква. 

Во врска со наводите во претставката дека 
оспорената одлука била противуставна и незако-
нита поради тоа што, спротивно на Резолуцијата за 
задачите на С К Ј за развојот на општествено-еко-
номските односи во областа на живеалиштето и 
станбената политика и на Договорот за спроведува-
ње на политиката на цените во С Р Македонија за 
1977 година, предвидувала зголемување за 35% на 
станарините и закупнините, Судот не се впушти во 
оценката за согласноста на одлуката со означени-
те акти (Резолуцијата и Договорот) затоа што спо-
ред членот 419 од Уставот на СР Македонија тој 
не е надлежен да одлучува за согласноста на са-
моуправните општи акти со резолуции и договори. 

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 од Законот за основите на п о с т а п к т а преп Ус-
тавниот суд на Македонија и за ПРАВНОТО ДЕЈСТВО 
на неговите одлуки, ја донесе на седница без прет-
ходно одржување на јавна расправа, затоа што н а ј -
де дека за натамошното разјаснување на предме-
тот од страна на учесниците во постапката не е 
неопходно нивното присуство. 

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

У. бр. 152/77 
17 мај 1978 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Су д и ј а, 
Осман Мифтари, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за награ-
дата „Гоце Делчев", објавен во „Службен весник на 

СРМ" бр. 12/78 година, се поткраднале грешки, по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

Во членот 1, во вториот ред наместо зборот 
„или" треба да се стави запирка, а во третиот ред 
по зборот „работници" да се додадат зборовите: „и 
на организација на здружен труд". 

Бр. 09-1507 
6 јуни 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИ-
СИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 



29 јуни 1978 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 — Стр. 683 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

259. 

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-
кедонија, член 6 од Општествениот договор за ра-
ционализација на станбената изградба во СР Ма-
кедонија и Општествениот план на СР Македонија 
за периодот од 1976—1980 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/76), Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ, Стопанската комора на Македонија, Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на Град Скопје, извршните 
совети на собранијата на општините и самоуправ-
ните интересни заедници на станувањето, склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, УСЛОВИТЕ И МЕ-
РИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА 

СТАНОТ 

Член 1 
Поаѓајќи од значението на влијанието на стан-

бената изградба и становањето врз условите на ж и -
веењето и стопанисувањето на работните луѓе и 
граѓаните, како и општествената определба за зго-
лемена, забрзана и порационална општествено насо-
чена станбена изградба, учесниците во овој оп-
штествен договор (Договор) се обврзуваат во рам-
ките на своите овластувања да преземат мерки и 
акции за создавање услови за релативно нама-
лување на трошоците во станбената изградба, скра-
тување на роковите за изградба и за стабилиза-
ција на цените во оваа област. 

Член 2 
Заради стабилизација на цената на станот, учес-

ниците во Договорот се обврзуваат во рамките на 
своите права и должности да обезбедат оптимални 
организационо-технички и технолошки услови во 
станбената изградба и тоа низ сите фази на из-
градбата, а посебно: 

— преку планирање и програмирање на станбе-
ните потреби, а во согласност со потребите и мож-
ностите на организациите на здружениот труд, дру-
гите организации и заедници; 

— преку урбанистичко дефинирање на просто-
рот, кој ќе обезбеди такви станбени целини кои со 
своите функционални, економски и амбиентални 
карактеристики даваат најповолни ефекти; 

— преку проектирање на станбени единици и 
просторни целини, при што со варијантни решени-
ја, системи, технологија на градба и динамика на 
градба може ^значително да се влијае врз самите 
трошоци; 

— преку уредување на земјиштето за градба, 
како дел од процесот на станбена изградба, чии 
трошоци се определуваат со планско-проектант-
ските решенија, а врз чие намалување може зна-
чително да се влијае со организирана акција на 
сите субјекти кои учествуваат во овој процес; 

— преку унапредување на градежното произ-
водство, кое има значајно влијание врз стабили-
зацијата на цената на станот, низ објективен нат-
превар на производителите и изедначени објекти-
визирани критериуми, чија примена дава најповол-
ни општествени ефекти. 

Член 3 
Со цел да се обезбеди што поголем степен на 

рационализација и економичност во станбената из -
градба и примена на посовремени методи на гра-
дење и создавање услови за намалување на цената 
на станот, потписниците на Договорот со своите 
мерки и акции ќе влијаат во програмите за стан-

бена изградба да се планираат единствени комплек-
си со што поголем број типски објекти или еле-
менти. 

Член 4 
При формирањето на цената на станот се зе-

маат предвид: 
— урбанистичко-техничките услови за изград-

ба на станбената населба и станбените објекти, а 
притоа посебно стандардот на станот и структура-
та на становите и станбените објекти со предвиде-
ниот стнадард; 

— трошоците за подготвување на комуналното 
опремување и уредување на земјиштето за градба; 

— проектирањето (изготвувањето на инвестици-
оно-техничка документациј а); 

— трошоците за градба, занаетчиски и инста-
латерски работи на станбените згради; 

— оспособеноста на изведувачот, големината на 
сериите, континуитетот и организацијата на произ-
водството, и 

— условите за производство во зависност од 
пазарните движења и мерките за стопанскиот сис-
тем. 

Учесниците во Договорот се обврзуваат да ги 
реализираат сите нужни предуслови, кои ќе овоз-
можат сведување на трошоците за изградбата на 
станот во оптимални рамки. 

Член 5 
Цената на станот ја сочинуваат: 
1. Трошоците за подготвување и опремување на 

градежното земјиште, кои ги чинат: надоместокот 
на земјиштето, градежните објекти, уредите, опре-
мата, насадите и слично на поранешните сопстве-
ници, трошоците за обезбедување на станови за 
раселување (освен во случаи кога станот го купу-
ва крајниот корисник), трошоците за геомеханички, 
геодетски, сеизмички и слични истражувања и под-
логи, трошоците за асанациони работи (освен за 
оние што се врзани за станбениот објект) и тро-
шоците за изработка на сразмерен дел на урба-
нистички планови, проектирање, изградба и рекон-
струкција на комуналната инфраструктура на про-
сторот што му припаѓа на објектот односно на ур-
банистичката целина дефинирана со урбанистич-
киот план, со што овие трошоци можат да ја то-
варат продажната цена на станот најмногу до 20%. 

2. Трошоците за изградба на станбениот објект, 
кои ги чинаѓт: градежните, занаетчиските, монтаж-
ните и инсталатерските работи, изготвувањето на 
инвестиционо-техничка документација и надзорот, 
приклучоците на надворешни комунални инстала-
ции, придонесите и таксите (за засолништа, енер-
гетика и слично). 

Трошоците од точката 1 и 2 на овој член се 
утврдуваат врз основа на одобрена инвестиционо-
техничка документација, во согласност со одред-
бите на Законот за изградба на инвестициони објек-
ти и други прописи, к а к о и во согласност со одред-
бите на овој договор. 

Член 6 
Цената на станот се формира по нето м2 ко-

рисна станбена површина, според одредбите на ЈУС. 
У. Ц2.100 („Службен лист на СФРЈ" бр. 3/66), а се 
состои од збирот на трошоците искажани во точ-
ките 1 и 2 на член 5 од овој договор. 

Член 7 
Договорената цена на станбениот објект (член 5, 

точки 1 и 2) се утврдува за еден или повеќе стан-
бени објекти врз основа на посебен елаборат за 
отстапување на работите, што го утврдува самоу-
правната интересна заедница на становањето во до-
говор со другите учесници во станбената изградба, 
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на начин утврден со самоуправна спогодба во оп-
штината, со кој се регулираат правата и обврските 
во меѓусебните односи на сите учесници во стан-
бената изградба. 

Член 8 
Трошоците за подготвување и опремување на 

градежното земјиште од член 5, став 1, точка 1 на 
овој Договор се определуваат во согласност со про-
грамата за уредување на градежното земјиште. 

Член 9 
Потписниците на Договорот се обврзуваат да 

обезбедат објавување на договорените цени во со-
одветно службено гласило, веднаш по потпишува-
њето на Договорот за цената на станот. 

Член 10 
Промени на договорените цени во текот на 

градбата може да се вршат само врз основа на про-
менети услови на стопанисувањето, кои се утврду-
ваат со општествени договори или други мерки за 
надлежните органи на општествено-политичките 
заедници, а во границите на предвидените рокови 
од член 12 на овој договор и тоа за секој конкре-
тен објект односно метар квадратен корисна станбе-
на површина. 

Член И 
Кон пресметувањето на промената на догово-

рената цена на станот може да се пристапи само 
во случај кога порастот на цената на материјалите 
за објектот во целина е поголем од 2% од вкуп-
ната инвестициона вредност. 

Член 12 
Реални рокови во смисла на член 10, во рам-

ките на кои може да се признае промена на дого-
ворената цена, сметајќи од моментот на почетокот 
на изградба се: 

— за објекти до П + 4 ката 
— за објекти до П + 8 ката 
— за објекти до П + 1 2 ката 
— за објекти до П+20 ката 
— за објекти преку П + 20 

ката 

Како почеток на изградбата се смета денот на 
воведувањето во работа. 

Промена на договорените цени може да се при-
знава и за подолго времетраење на градбата, утврдено 
во претходниот став, доколку тоа не е по вина на 
изведувачот, што го утврдуваат спогодбено инвести-
торот и изведувачот. 

Член 13 
Учесниците во овој договор се обврзуваат да 

преземат мерки и да создадат потребни услови за 
во секоја општина да се склучи самоуправна спо-
годба за правата и обврските во меѓусебните одно-
си на сите учесници во станбената изградба. 

Со самоуправната спогодба од претходниот став 
учесниците ќе утврдат дека договорите за станбе-
на изградба ќе се склучуваат во согласност со ус-
ловите утврдени со овој договор. 

Член 14 
За да се обезбеди што поголем степен на еко-

номичност во работењето и подобра организација 
на изведување на објектите, учесниците во Дого-
ворот се согласија по пат на долготрајно програ-
мирање и повеќегодишни договори и самоуправни 
спогодби за трајна соработка да обезбедат што по-
ниска, општествено-економски оправдана цена на 
станот. 

Член 15 
Со цел да се даде стручна помош при склучува-

њето на самоуправните спогодби во општините, ќе 

се издаде стручно упатство за изработка на елабо-
рат при отстапување на работи во станбената из-
градба и упатство, методологија и постапка за ва -
лоризација на цената на станот. Учесниците во До-
говорот се согласуваат стручното упатство предви-
дено во овој член да го издаде, во рамките на сво-
ите овластувања, надлежниот орган на Стопанската 
комора на Македонија. 

Упатствата од претходниот став ќе се издадат 
во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на 
овој договор. 

Член 16 
Учесниците во овој договор се обврзуваат да 

организираат следење на неговата реализација и да 
обезбедат размена на меѓусебни искуства. 

Член 17 
Изменувањата и дополнувањата на овој опште-

ствен договор се вршат на начинот и според постап-
ката што се предвидени за неговото донесување. 

Постапка за измена и дополнување на овој до-
говор може да покрене секој учесник во Договорот. 

Постапката се покренува со писмен предлог, кој 
се доставува до сите учесници на Договорот. Пред-
логот содржи образложение за причините поради 
кои се бара измената. 

Член 18 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-676/1 
5 април 1978 година 

Скопје 
ПОТПИСНИЦИ: 

1. Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

2. Стопанската комора на Македонија, 
3. Сојузот на синдикатите на Македо-

нија, 
4. Извршниот совет на Собранието на 

општината Берово, 
5. Самоуправната интересна заедница 

на станувањето на Општината Б е -
рово, 

6. Извршниот совет на Собранието на 
општината Битола, 

7. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Општината Б и -
тола, 

8. Извршниот совет на Собранието на 
општината Македонски Брод, 

9. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Општината Ма-
кедонски Брод. 

10. Извршниот совет на Собранието на 
општината Валандово, 

11. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Општината Ва-
ландово, 

12. Извршниот совет на Собранието на 
општината Виница, 

13. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Општината Ви-
ница, 

14. Извршниот совет на Собранието на 
општината Гевгелија, 

15. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Гев-
гелија, 

16. Извршниот совет на Собранието на 
општината Гостивар, 

17. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Го-
стивар, 

18. Извршниот совет на Собранието на 
општината Дебар, 

19. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Дебар, 

12 календарски месеци 
14 
16 „ „ 
18 „ „ 

24 
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20. Извршниот совет на Собранието на 
општината Делчево, 

21. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Дел-
чево, 

22. Извршниот совет на Собранието на 
општината Демир Хисар, 

23. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Де-
мир Хисар, 

24. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кавадарци, 

25. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината К а -
вадарци, 

26. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кичево, 

27. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината К и -
чево, 

28. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кочани, 

29. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Ко-
чани, ^ 

30. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кратово, 

31. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината К р а -
тово, 

32. Извршниот совет на Собранието на 
општината Крива Паланка, 

33. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Крива 
Паланка, 

34. Извршниот совет на Собранието на 
општината Крушево, 

35. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Кру-
шево, 

36. Извршниот совет на Собранието на 
општината Куманово, 

37. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината К у -
маново, 

38. Извршниот совет на Собранието на 
општината Неготино, 

39. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Не-
готино, 

40. Извршниот совет на Собранието на 
општината Охрид 

41. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Охрид, 

42. Извршниот совет на Собранието на 
општината Прилеп, 

43. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Општината При-
леп, 

44. Извршниот совет на Собранието на 
општината Пробиштип, 

45. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Про-
биштип, 

46. Извршниот совет на Собранието на 
општината Радовиш, 

47. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Ра -
довиш, 

48. Извршниот совет на Собранието на 
општината Ресен, 

49. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Ресен, 

50. Извршниот совет на Собранието на 
општината Свети Николе, 

51. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Свети 
Николе, 

52. Извршниот совет на Собранието на 
град Скопје, 

53. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на град Скопје, 

54. Извршниот совет на Собранието на 
општината Центар, 

55. Извршниот совет на Собранието на 
општината Карпош, 

56. Извршниот совет на Собранието на 
општината Кисела Вода, 

57. Извршниот совет на Собранието на 
општината Гази Баба, 

58. Извршниот совет на Собранието на 
општината Чаир, 

59. Извршниот совет на Собранието на 
општината Струга, 

60. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината 
Струга, 

61. Извршниот совет на Собранието на 
општината Струмица, 

62. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Стру-
мица, 

63. Извршниот совет на Собранието на 
општината Тетово, 

64. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на Општината 
Тетово, 

65. Извршниот совет на Собранието на 
општината Титов Велес, 

66. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Ти-
тов Велес, 

67. Извршниот совет на Собранието на 
општината Штип, 

68. Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Штип. 

260. 
Врз основа на член 22 и 136 од Уставот на СР 

Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 7/74), 
член 586 од Законот за здружениот труд и член 32 
од Општествениот договор за заедничките основи и 
мерила во усогласување на самоуправното уреду-
вање на односите во распределувањето на доходот 
и чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во ОР Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 41/77), Собранието на СР Македонија, 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Врховниот суд на Македонија, Судот на здруже-
ниот труд на Македонија, Стопанскиот суд на Ма-
кедонија, Јавното обвинителство на Македонија, 
Јавното правобранителство на Македонија, Репуб-
личкиот општествен правобранител на самоуправу-
вањето, Републичкиот совет за прекршоци, Окруж-
ниот суд Битола, Окружниот суд Скопје, Окруж-
ниот суд' — Штип, Основниот суд на здружениот 
труд — Битола, Основниот суд на здружениот труд 
— С к о т е , Основниот суд на здружениот труд — 
Штип. Окружниот стопански суд — Битола, Окруж-
ниот стопански суд — С к о т е , Окружниот стопан-
ски суд — Штип, Окружното јдвно обвинителство 
— Битола, Окружното јавно обвинителство — Скоп-
је и Окружното јавно обвинителство — Штип, 
склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА И РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕ-
СТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУ-

ВАЊЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Со оваа самоуправна спогодба (во натамошен 
текст: спогодба) се утврдуваат заедничките основи 
и мерила за утврдување и усогласување на лични* 
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те доходи и другите примања на функционерите 
во правосудните органи; Врховниот суд на Маке-
донија, Судот на здружениот труд на Македонија, 
Стопанскиот суд на Македонија, Јавното обвини-
телство на Македонија, Јавното правобранителство 
на Македонија, Републичкиот општествен правобра-
нител на самоуправувањето, Републичкиот совет на 
прекршоци, окружните судови, основните судови на 
здружениот труд, окружните стопански судови и 
окружните јавни обвинителства. 

1. Потписниците на Спогодбата (во натамошен 
текст: потписници) се согласија: 

— личните доходи на функционерите да се 
утврдуваат согласно со уставното начело за распре-
делба според трудот, општествено-политичкото зна-
чење на функцијата, сложеноста и обемот на ра-
ботите, одговорноста во вршењето на функцијата и 
годините на работниот стаж; 

— износот на месечниот личен доход на ф у н к -
ционерите во правосудните органи во Републиката 
се утврдува во зависност од просечно остварениот 
личен доход на вработените во стопанството во СР 
Македонија, коефициентот утврден врз основа на 
критериумите од претходната алинеја и работниот 
стаж. 

П. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА Ф У Н К Ц И -

ОНЕРИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Месечниот износ на личниот доход на ф у н к -
ционерите се утврдува на начин што основицата 
што ке ја утврди Комисијата за следење и при-
менување на Спогодбата (во натамошен текст: Ко-
мисија) се зголемува со следниве коефициенти: 

За прва група функции до 3,50 
Во оваа група спаѓаат: претседателите на Вр-

ховниот суд на Македонија, Судот на здружениот 
труд на Македонија и Стопанскиот суд на Македо-
нија, Јавниот обвинител на Македонија, Јавниот 
правобранител на Македонија и Републичкиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето. 

За втора а група функции до 3,20 
Во оваа група спаѓаат: судиите на Врховниот 

суд на Македонија, Судот на здружениот труд на 
Македонија и Стопанскиот суд на Македонија, за -
меник на јавниот обвинител на Македонија, заме-
ник на јавниот правобранител на Македонија, заме-
ник на општествениот правобранител на самоупра-
вувањето, претседателите на Републичкиот совет за 
прекршоци, окружните судови, основните судови на 
здружениот труд, окружните стопански судови и 
окружниот јавен обвинител. 

За втора-б група на функција, во која спаѓа 
помошникот на Републичкиот општествен право-
бранител на самоуправувањето, до 3,00. 

За трета група функции до 2,90 
Во оваа група спаѓаат: судиите на окружните 

судови, основните судови на здружениот труд, 
окружните стопански судови, Републичкиот совет 
за прекршоци и заменикот на окружниот јавен 
обвинител. 

При определувањето на измената на висината 
на коефициентот се обезбедува еднаков третман 
спрема соодветните функционери во Републиката. 

Комисијата ја утврдува основицата во завис-
ност од просечно остварениот личен доход на вра-
ботените во стопанството во Републиката. 

3. До донесувањето на закон или друг акт со 
кој поблиску ќе се определат критериумите за 
вреднување на минатиот труд, личниот доход утвр-
ден според мерилата од точките 1 и 3 од оваа 
спогодба се зголемува според годините на работ-
ниот стаж, изразен во признат пензиски стаж со 
0,5% за секоја година по извршените 5 години 
работа до утврдениот со закон работен стаж при-

^знат за пензија, но не повеќе од 17,5%. 

За жените кои имаат над 25 години работен 
стаж, процентот од претходниот став се зголемува 
за уште 0,25%. 

4. Заради усогласување на личниот доход на 
функционерите со просечниот пораст на личните 
доходи на вработените во стопанството на СРМ, 
Комисијата врши изменување на основицата од 
точката 3 на спогодбата, на јмалку еднаш годишно. 

5. Функционерите кои на поранешната долж-
ност имале поголем личен доход од личниот доход 
што им припаѓа според основите и мерилата од точ-
ките 4 и 6 на оваа спогодба, го задржуваат тој по-
голем личен доход. 

Функционерите од став 1 на оваа точка стекну-
ваат право на зголемување на личниот доход кога 
личниот доход утврден за функцијата што ја вр-
шат врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со 
личниот доход што им се исплатува. 

Одредбите од став 2 на оваа точка не се однесу-
ваат за функционерите со над 35 години работен 
стаж, за мажи, односно 30 години за жени, до ос-
тварувањето на условите за стекнување право на 
пензија. 

Ш. ДРУГИ П Р И М А Њ А 

6. Дневниците за службени патувања во зем-
јата можат да изнесуваат најмногу до 12% од про-
сечниот месечен личен доход на вработените во 
стопанството на Републиката остварен во претход-
ната година, а ако одделно се признаваат трошо-
ците за ноќевање според приложена сметка со тоа 
што вкупната висина на дневницата не може да из -
несува повеќе од 15% од основицата. 

Дневницата за службено патување во странство 
се признава до висината утврдена со прописите што 
важат за републичките органи на управата. 

7. На функционерот му припаѓа надоместок на 
трошоците за превоз при службено патување. 

Ако за службено патување се користи сопстве-
но возило се надоместува износ најмногу до виси-
ната на патните трошоци на кои се има право спо-
ред прописите за патни и дневни трошоци. 

8. Месечниот надоместок за одвоен живот од 
семејството може да изнесува најмногу до 65% од 
износот на просечно остварениот личен доход на 
вработените во стопанството во Републиката во 
претходната година. 

9. На функционерите им се признаваат реалните 
трошоци за селидба од поранешното место на по-
стојано живеење до местото на вршење на функци-
јата и обратно. 

10. На функционерот му припаѓа надоместок за 
користење на годишен одмор во износ до 60% од 
просечно остварениот личен доход на вработените 
во стопанството на Републиката во претходната го-
дина. 

11. На функционерот му припаѓа право на на-
доместок во висината на тримесечниот износ на 
личниот доход, при остварување право на пензија. 

. 12. Во случај на смрт на функционерот, на ли-
цето кое што го извршило погребот му припаѓа пра-
во на надоместок на трошоците за погреб во висина 
на двомесечен износ на личниот доход на умре-
ниот. 

IV. СЛЕДЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА 
СПОГОДБАТА 

13. За следење и применување на Спогодбата се 
образува комисија. 

Во Комисијата делегираат по еден член: Собра-
нието на СРМ; Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија; Врховниот суд на Македонија; Су-
дот на здружениот труд на Македонија; Стопан-
скиот суд на Македонија; Јавното обвинителство на 
Македонија; Јавното правобранителство на Маке-
донија; Републичкиот општествен правобранител 
на Самбуправувањето; Републичкиот совет за пре-
кршоци; окружните судови, основните судови на 
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здружениот труд; окружните стопански судови и 
окружните јавни правобранителства. 

Членовите на Комисијата избираат претседател 
на Комисијата. 

14. Комисијата во рамките на својот делокруг: 
— и дава предлог на Административната коми-

сија на Собранието на СРМ за утврдување на кое-
фициентот на групите на функционерите; 

— презема мерки за усогласување на општите 
акти од точката 9 до 14 од оваа спогодба; 

— и дава предлог на Административната ко-
мисија на Собранието на СРМ за утврдување на 
износот на надоместоците и трошоците од точките 
9, 10, 11, 12, 13 и 14 од Спогодбата. 

— го следи спроведувањето на оваа спогодба и 
општите акти што се донесуваат за спроведување 
на Спогодбата и ги известува потписниците и дру-
гите заинтересирани органи и организации за по-
јавите и проблемите во спроведувањето на Спо-
годбата; 

— на потписниците им предлага преземање по-
требни мерки за спроведување на Спогодбата; 

— дава упатство и објаснувања за примената на 
Спогодбата и друга потребна помош за спроведува-
ње на Спогодбата; 

— врши и други работи одредени со оваа спо-
годба и што ќе и ги доверат потписниците. 

Административната комисија донесува пое-
динечни решенија за личните доходи и другите на-
доместоци на функционерите на оваа спогодба. 

- 15. Комисијата соработува со: 
— Заедничката комисија за следење и спрове-

дување на Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила во усогласувањето на самоуправ-
ното уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доход и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за личните доходи во СР Ма-
кедонија; 

— Комисијата за следење и применување на 
Самоуправната спогодба за основите и мерилата за 
утврдување на личните доходи на функционерите 
во Републиката. 

16. Стручните и административните работи за 
потребите на Комисијата ги вршат стручните служ-
би на Собранието на СР Македонија. 

V. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 

17. Секој од потписниците на Спогодбата може 
да покрене постапка за изменување и дополнува-
ње на Спогодбата. Постапката се покренува со пис-
мено образложен предлог. 

Донесениот писмен предлог на потписникот на 
Спогодбата Комисијата им го доставува на другите 
потписници на Спогодбата и врз основа на усо-
гласените мислења изготвува предлог за изменува-
ње и дополнување на Спогодбата што им го доста-
в н а на потписниците на Спогодбата. Доколку под-
несениот предлог за потписникот на Спогодбата не 
* прифатен од страна на другите потписници на 
спогодбата. Комисии рта со образложение го изве-
г>тлгра потпиени^от-подносителот на предлогот за из-
р.тетт^ан-е ЈА тгоподнување на Спогодбата. 

Измените и д о п о л н е т а т а па оваа спогод-
ба се полноважни акти ако ги усвојат си^е потпис-
от ̂ ти па Спогодбата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

19. Самоуправната спогодба ја потпишуваат 
овластените лица на: Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, Врховниот суд на Ма-
кедонија, Судот на здружениот труд на Македо-
нија, Стопанскиот суд на Македонија, Јавното обви-
нителство на Македонија, Јавното правобранител-
ство на Македонија, Републичкиот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето, Републичкиот со-
вет за прекршоци, Окружниот суд — Битола, 

Окружниот суд — Скопје, Окружниот суд — Штип, 
Основниот суд на здружениот труд Битола, Основ-
ниот суд на здружениот труд — Скопје, Основниот 
суд на здружениот труд — Штип, Окружниот сто-
пански суд — Битола, Окружниот стопански суд — 
Скопје, Окружниот стопански суд — Штип, Окруж-
ното јавно обвинителство — Скопје и Окружното 
јавно обвинителство — Штип. 

20. Со склучувањето на оваа спогодба преста-
нуваат да важат одредбите од Посебниот опште-
ствен договор за критериумите и мерилата за усо-
гласување на надоместокот на личен доход И при-
мања на делегатите и функционерите што ги из-
бираат, односно именуваат Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, општествено-политичките ор-
ганизации и Стопанската комора на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 2 и 21/75) кои се 
однесуваат на функционерите во правосудните ор-
гани во Републиката. 

Кон оваа Спогодба да пристапат и правосуд-
ните органи во општините и општинските општест-
вени правобранители на самоуправувањето доколку 
се создадат единствени услови за тоа на ниво на 
Републиката. 

21. Оваа спогодба се смета за склучена со де-
нот на потпишувањето на потписниците на Спо-
годбата, ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. I 1978 година. 

ПОТПИСНИЦИ НА СПОГОДБАТА: 

за Собранието на СРМ 
Ангеле Божиновски, е. р. 
за Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија 
Васко Поповски, е. р. 
за Врховниот суд на Македонија 
Кочо Тулевски, е. р. 
за Судот на здружениот труд 
на Македонија 
Душко Георгиев, е. р. 
за Стопанскиот суд на Македонија 
Љупчо Ефремов, е. р. 
за Јавното обвинителство на Македонија 
Јордан Јордановски, е. р. 
за Јавното правобранителство 
на Македонија 
Александар Крстевски, е. р. 
за Републичкиот општествен правобра-
нител на самоуправувањето 
Никола Бакулевски, е. р. 
за Републичкиот совет за прекршоци 
Фаница Ефтимова, е. р. 
за Окружниот суд — Битола 
Јовица Фидановски, е. р. 
за Окружниот суд — Скопје 
Блажо Петковски, е. р. 
за Окружниот суд — Штип 
Перо Чучурски, е. р. 
за Основниот суд на здружениот труд 
— Битола 
Наум Палигора, е. р. 
за Основниот суд на здружениот труд 
— Скопје 
Александар Топличански, е. р. 
за Основниот суд на здружениот труд 
— Штип 
Стојан Трендов, е. р. 
за Окружниот стопански суд — Битола 
Јорго Ристевски, е. р. 
за Окружниот стопански суд — Скопје 
Јован Ичев, е. р. 
за Окружниот стопански суд — Штип 
Зорица Бочварска, е. р. 
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за Окружното јавно обвинителство — 
Битола 
Горѓи Бундевски, е. р. 
за Окружното јавно обвинителство — 
Скопје 
Јово Трпеновски, е. р. 
за Окружното јавно обвинителство — Штип 
Атанас Гурков, е. р. 

261. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на производителите и претставниците 
на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕ-
НИЧНИТЕ ТРИЦИ И ПЧЕНИЧНОТО ДОБИТОЧНО 

БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на пченични трици 
и пченично добиточно брашно на 10 мај 1978 го-
дина склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени, со која се зголемуваат ' постој-
ните цени на овие производи, и тоа: 

— пченичните трици од 1,00 на 1,30 дин. за 1 
кгр. и 

— пченичното добиточно брашно од 1,40 на 1,70 
дин. за 1 кгр. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точката 1 на спогодбава ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени со решение број 06-304/2 од 
19 јуни 1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Претставници на производителите: Р О „Жито 
Битола" — Битола, РО „Жито Шар" — Гостивар, 
РО „Жито Југ" — Кавадарци, РО „Жито Караор-
м а н " _ Кичево, РО „Жито Ориз" — Кочани, Р О 
„Жито Мел" — Куманово, РО „Жито Прилеп" — 
Прилеп, РО „Жито Скопје" — Скопје, РО „Жито 
Струмица" — Струмица, РО „Жито Продукт" — Св. 
Николе, РО „Жито Полог" — Тетово, РО „Жито 
Вардар" — Т. Велес, РО „Жито Леб" — Охрид. 

Претставници на потрошувачите: 38 купувачи-
потрошувачи назначени во Спогодбата која се на-
оѓа во документацијата на Стопанската комора на 
Македонија. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

262. 
Врз основа на член 14 и 15 од Статутарната 

одлука за организацијата и остварувањето на са-
моуправувањето во Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Скопје, 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита — Скопје, на 
седницата одржана на 9 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

I 
За претседател на Собранието на Републичката 

самоуправна интересна заедница за социјална за -
штита — Скопје се избира делегатот Исмаил аки 
Емурлаи, од Тетово. 

II 
За потпретседател на Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје се избира делегатот Љ у -
бица Чонева, од Скопје. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-322/1 
9 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна 
заедница за социјална за -

штита, 
Исмаилаки Емурлаи, е. р. 

263. 

Врз основа на член 14 и 18 од Статутарн&та 
одлука за организацијата и остварувањето на са-
моуправувањето во Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Скопје, 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита — Скопје, на 
седницата одржана на 9 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУ-
ПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

I 
За претседател на Извршниот одбор на Собра-

нието на Републичката самоуправна интересна за -
едница за социјална заштита — Скопје се "избира 

Д-р Милан Георгиевски, делегат од Скопје; 
За потпретседател на Извршниот одбор на Со-

бранието се избира Саит Фадиљ, делегат од Скопје; 
За членови на Извршниот одбор на Собрание-

то се избираат: 
Д-р Димитар Ефински, делегат од Скопје; 
Ванчо Јованов, делегат од Неготино; 
Стоил Јовановски, делегат од Пробиштип; 
Даница Главевска, делегат од Битола; 
Ленче Малчева, делегат од Македонски Брод; 
Добрица Ангелова, делегат од Радовиш; 
Снежана Фурнаџиска, делегат од Берово; 
Миминет Села, делегат од Дебар; и 
Вла јко В л а х о в и ћ делегат од Гостивар. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-323/1 
9 мај 1978 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна 
заедница за социјална за -

штита, 
Исмаилаки Емурлан, е. р. 

264. 
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/7$), Собранието на Републичка-
та заедница на културата, на седницата одржана на 
29 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Се распишуваат повторни избори за избор на 

делегат^ во Собранието на Републичката заедница 
на културата во: 

1. Делегатската единица — Општинска заедница 
на културата — Демир Хисар за избор на еден де-
легат од редот на работните луѓе и граѓаните кои 
остваруваат свои лични и заеднички потреби и ин-
тереси во областа на културата. 

2. Делегатската единица — Општинска заедни-
ца на културата — Ресен за избор на еден деле-
гат од редот на работните луѓе и граѓаните кои 
остваруваат свои лични и заеднички потреби и 
интереси во областа на културата. 

Член 2 
Седниците на собранијата на општинските за-

едници на културата на кои треба да се изврши 
изборот на делегатите да се одржат до 31. УП. 1978 
година, а изборните дејствија почнуваат да течат од 
30. V. 1978 година. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 08-1068 
29 мај 1978 година 

СкопЈе 
Претседател, 

Јордан Леов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
265. 

Врз основа на член 101 од Самоуправната спо-
годба за здружување во работната организација 
Радио-телевизија Скопје, а согласно член 43 став 
2 и 3 од Законот за радиодифузијата, Работничкиот 
совет на РТС, на својата III седница одржана на 
18 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

I. Надоместокот за користење на радиоприем-
ници (со цевки, транзисторски и друго) изнесува 
и тоа за: 

а) граѓаните на еден радиоприемник, без оглед 
на бројот на радиоприемници во потесното семејст-
во, месечно 40 динари, 

б) организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите основни самоуп-
равни организации и заедници, здруженијата, из-
вршните органи и собранијата на општествено-по-
литичките заедници, републичките секретариј ати, 
другите републички органи на управата на репуб-
личките организации (републичка управа), општин-
ските органи на управата, коморите, приватните 
угостители, како и државните органи, за секој ра-
диоприемник годишно 1760 динари, 

в) организациите на здружениот труд кои вр-
шат промет или произведуваат радиоприемници, 
како и секоја од нивните продавници, паушално 
годишно 1760 динари, 

г) организациите на здружениот труд од облас-
та на општествените дејности (од областа на здрав-
ството и социјалната заштита), на образованието 
и воспитувањето, на науката и културата и на 
спортот), општествено-политичките и општетсвените 
организации и станиците на милицијата, договорени-

те организации на здружен труд (занаетчиски зад-
руги), противпожарните друштва и домови и мес-
ните заедници за секој радиоприемник годишно 
470 динари, 

д) сервисите за поправка на радиоприемници, 
занаетчиските и останатите услужни дуќани, го-
дишно 470 динари. 

И. Надоместокот за користење на телевизиски 
приемници изнесува и тоа: 

а) граѓаните за еден телевизиски приемник, без 
оглед на бројот на ТВ приемници во потесното се-
мејство, месечно 130 динари, 

б) организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите основни самоуп-
равни организации и заедници, здруженијата, из-
вршните органи на собранијата на општествено-
но литичките заедници, републичките секретарија-
ти, другите републички органи на управата и ре-
публичките организации (републичка управа), оп-
штинските органи на управата, коморите, приват-
ните угостители, како и државните органи, за се-
кој ТВ приемник годишно 3840 динари. 

в) организациите на здружениот труд кои вр-
шат промет или произведуваат ТВ приемници, ка -
ко и секоја од нивните продавници, паушално го-
дишно 3840 динари, 

г) организациите на здружениот труд од облас-
та на општествените дејности (здравството и соци-
јалната заштита, образованието и воспитувањето, 
науката, културата и спортот), општествено-поли-
тичките и општествените организации, станиците на 
милицијата, договорените организации на здруже-
ниот труд (занаетчиски задруги), противпожарните 
друштва и домови и месните заедници, за секој ТВ 
приемник годишно 1620 динари, 

д) сервисите за поправка на ТВ приемници, 
занаетчиските и останатите услужни дуќани, пау-
шално годишно 1620 динари. 

III. Граѓаните кои користат ТВ приемник не 
плаќаат надоместок за користење на радио прием-
ник. 

IV. Под потесно семејство, во смисла на оваа 
одлука, се подразбираат: брачниот другар и децата 
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на корисникот, како и неговите родители доколку 
тој ги издржува. 

Доколку некој од членовите на потесното семеј-
ство формира свое потесно семејство, а поседува 
радиодифузен приемник, тој е корисник и должен 
е да плаќа надоместок, без оглед на тоа дали ж и -
вее во една семејна зграда стан или во посебни 
станови. 

V. Радио-телевизија Скопје ќе издвојува на-
менски за развој 20 динари од висината на месеч-
ниот ТВ надоместок односно 5 динари само од ра -
диоприемник утврден со оваа одлука, освен во 1978 
година, во која издвојувањето ќе изнесува 10,00 
динари од ТВ надоместокот, односно 5 динари само 
од радиоприемник. 

VI. Оваа одлука влегува во сила на денот на 
добивањето на согласност од Извршниот совет на 
СРМ и нејзиното објавување, а ќе се применува 
од 1. VII. 1978 година. 

VII. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за висината 
на надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници, број 02-1492/1 од 12 април 1977 година. 

Бр. 02-2021/1 
19 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Работничкиот совет на РТС, 
Ристо Стиков, е. р. 

табла во судот, да се јави на овој суд. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок исчезнатиот ќе се 
прогласи за умрен. Истовремено се повикува се-
кое лице кое нешто знае за исчезнатиот или за не-
говиот живот да јави на овој суд во рок од 3 месеци 
од објавувањето на овој оглас. 

Од Општинскиот суд во Неготино, ВПС бр. 36/78. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ. II 
Општинскиот суд Скопје II објавува дека се 

загубени чековите од серијата 5693 до 5700 на име 
Стефовски Томислав, издадени од Љубљанската 
банка — Скопје. 

Се поканува пронаогачот, како и секој што знае 
за нив во примерен рок да го извести судот. Во 
спротивно по истекот на рокот, чековите ќе бидат 
прогласени за неупотребливи, а судот ќе ги огласи 
за амортизирани. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје И, Р. бр. 86/78. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани е заведен 
спор за развод на бракот по тужбата на тужителот 
Спасо Каров од Кочани, со стан на ул. „Коста Р а -
цин" бр. 22, против тужената Р а ј н а Стоица К а -
рова од е. Голема Црцорија, засега со непознато 
место на живеење. 

Се поканува тужената Р а ј н а Стоица Карова да 
се јави во судот или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе и се одреди старател кој ќе ја 
застапува до окончувањето на спорот во смисла на 
член 84 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 137/78. 
(41) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО НЕГОТИНО 

Општинскиот суд во Неготино го повикува ли-
цето Ангелов Лазар од Неготино, роден на 19 март 
1925 година, кој наводно исчезнал во 1950 година 
во Неготино, во рок од 3 (три) месеци од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен лист на 
СФРЈ, „Службен весник на СРМ" и на огласната 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од Заедницата за осигурување Тетово на име 
Фетаи Акио, е. Милетино, Тетово. (536) 

Ученичка книшка од Ш одделение, издадена од 
Основното училиште „Прпарими" е. Камењане на 
име Веј сели Ќенан,- е. Синичане, Тетово. (537) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
основното училиште е. Боговиње на име Муа-
реми Нешат, е. Камењане, Тетово. (538) 

Свидетелство за УШ одделение на име Џелал 
Исмаили, е. Камењане, Тетово. (539) 

Свидетелство од I и П година, издадено од 
Ц.С.Н.О. „Злате Малакоски" на име Сотироски Ми-
хаил, ул. „Никодин Симоноски" бб, Гостивар. (540) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Гоце Делчев" на име Елези Ружди, е. Чајле, Го-
стивар. (542) 

Свидетелство за VI одделение на име Ашим Ј а -
купи, е. Дебреше, Гостивар. (543) 

Свидетелство на име Ѓурѓа Маркоска, Гостивар. 
Свидетелство за УП одделение на име Димитар 

Казанџиски, е. Митрашинци, Берово. (545) 
- Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мавије Аземи, е. Доброште, Тетово. (546) 
Свидетелство, на име Адил Мисими, е. Ѓурѓе-

виште, Тетово. (547) 
Ученичка книшка за УП одделение на име Ј у -

суф Осман, е. Пирок, Тетово. (548) 
Свидетелство за IV одделение на име Шаќир 

Амзе, е. Стримница, Тетово. (549) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Нуриман Муслија, е. Лисец, Тетово. (550) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мехије Муслиу, е. Лисец, Тетово. (551) 
Работна книшка, издадена од СО Крива Па-

ланка на име Славче Крстевски, ул. „М. Тито" бр. 
32, Крива Паланка. (856) 

Работна книшка на име Горѓи Јосифовски, ул, 
„Илинденска" бр. 7, Крива Паланка. (587) 

Уверение рег. бр. 32/75, издадено од СО Гости-
вар на име Вели Алити, е. Дебреше, Гостивар. 

Свидетелство за V одделение на име Тодорка 
Петреска, нас. Циглана, Гостивар. (589) 

Уверение за слаткар на име Адем Бајрами, е. 
Врапчиште, Гостивар. (590) 

Свидетелство на име Кузман Апостоловски, е. 
Вруток, Гостивар. (591) 

Свидетелство за Ш одделение на име Гроздена 
Јанкулова, е. Звегор, Делчево. (522) 

Свидетелство за Ш одделение на име Злата 
Здравкова, е. Звегор, Делчево. (523) 

Свидетелство за УШ одделение на име Милан 
М. Атанасов, ул. „А. Винички" бр. 47, Виница. 

Свидетелство за УШ одделение на име Тра јан 
Најдоски, ул. „9 бригада" бб, Кавадарци. (526) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ 
„Ѓ. Салај" — Битола на име Илија Мартиноски, 
ул. „М. Пијаде" бр. 202, Прилеп. (527) 

Диплома за IV клас на име Павлина Митреска, 
ул. „Б. Корчагин" бр. 2, Прилеп. (528) 

Ученичка книшка за V одделение на име Миле 
Цветаноски, ул. „Кр. Волнароски" бр. 26, Прилеп. 
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Лична карта, издадена од СВР Тетово на име 
Рецепи Шабан, е. Г. Речица, Тетово. (627) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште во е. Боговиње на име Бекири 
Нагиб, е. Камењане, Тетово. (628) 

Уверение, издадено во Тетово на име Имери 
Имер, е. Г. Речица, Тетово. (629) 

Свидетелство за завршен испит на име Гојур 
Мустафи, е. Желино, Тетово. (630) 

Воена книшка бр. 18781 на име Аљи Виња, ул. 
„142" бр. 37, Тетово. (631) 

Работна книшка на име Милан Стојаноски, ул. 
„Димов Коце" бр. 7, Титов Велес. (632) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јагода 
Ѓорѓиевска, е. Владиловци, Титов Велес. (633) 

Уверение за ѕидар на име Владимир Сандев, е. 
Габрово, Делчево. (634) 

Свидетелство за VIII одделение на име Богдан 
Тодоровски, е. Селник, Делчево. (635) 

Свидетелство на име Биљана Ристова, ул. „Ј. 
Сандански" бр. 4, Делчево. (636) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тра јче 
Димески, ул. „Илка Присаѓанка" бр. 69, Прилеп. 

Свидетелство за VI одделение на име Ж и в к о 
Соколоски, ул. „Корџевска" бр. 8, Делчево. (638) 

Свидетелство за IV одделение на име Стефка 
Арсоска, Тетово. (639) 

Свидетелство за Ш клас на име Нешат Беќири, 
е. Србиново, Тетово. (640) 

Свидетелство за IV одделение на име Иванка 
Тодоровска, е. Врапчиште, Гостивар. (641) 

Свидетелство за IV одделение на име Џезаир 
Шаќири, е. Врановце, Гостивар. (642) 

Свидетелство за IV клас на име Атанас Шид-
рикоски, е. Чифлик, Берово. (643) 

Свидетелство на име Загорка Манова, е. Зве -
гор, Делчево. (644) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ба јрам 
Алили, е. Порој, Тетово. (645) 

Воена книшка А Р 18776 на име Зи ја Сали, ул. 
„Пржова бавча" бр. 50, Тетово. (646) 

Свидетелство за УШ одделение на име Владо 
Стојковски, ул. „Кр. Спиркоски" бр. 2-а, Прилеп. 

Свидетелство за УШ одделение на име Стојан 
Брглевски, е. Бошишта, Прилеп. (648) 

Ученичка книшка за I година, издадена од Ин-
дустриското училиште на име Мурат Бучен, ул. 
„Ленин" бр. 8, Прилеп. (649) 

Ученичка книшка за 'VI одделение на име Са-
дем Салиоски, е. Житоше, Прилеп. (650) 

Свидетелство за УШ одделение на име Тодорка 
Јовевска, ул. „Ц. Коњарец" бр. 377, Прилеп. (651) 

Свидетелство за IV одделение на име Ванчо 
Јовески, ул. „Ц. Коњарец" бр. 377, Прилеп. (652) 

Свидетелство за УШ одделение »издадено од 
Основното училиште „Јоаким Крчовски" — Крива 
Паланка на име Илијевска Нада, е. Узем, Крива 

' Паланка. (653) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

новното училиште во е. Дреново на име Маркоска 
Ѓ. Драгица, е. Дреново, Македонски Брод. (65^ 

Свидетелство за IV одделение на име Аница 
Димовска, е. Владиновци, Титов Велес. (655) 

Здравствена легитимација бр. 50241 на име Р а -
да Ѓорѓиева, ул. „В. Диривири" бр. 135, Титов Ве-
лес. (656) 

Ученичка книшка на име Миџат Сељми, е. 
Србиново, Тетово. (657) 

Свидетелство, издадено од е. Челопек на име 
Абдулаи Нириман, е. Челопек, Тетово. (658) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Кирил П е ј ч и н о в и ћ во е. 
Теарце, на име Ерновски Мирко, е. Лешок, Тетово. 

Свидетелство за IV одделение на име Ќефаил* 
Куртаљи, е. Боговиње, Тетово. (660) 

Здравствена легитимација на име Дулжибе Р а -
мадани, е. Боговиње, Тетово. (661) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" на име Лав ди-
нова Ники, ул. „18 Ноември" бр. 23, Гостивар. (662) 

Свидетелство за П година гимназија, издадено 
од Гимназијата „Панче Попоски" на име Зулбеари 
Јашар, е. Дебреше, Гостивар. (663) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување на име Адили Исмет 
Сиран, ул. „Момир Андоноски" бб, Гостивар. (664) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
во е. Пирок на име Велија Халим, е. Градец, Гос-
тивар. (665) 

Свидетелство за IV одделение издадено од Учи-
лиштето „Мирче Ацев" во е. Локвица на име Рис-
тоска Спасена, ул. „Борис Кидрич" бр. 154, Гос-
тивар. (666) 

Свидетелство за V одделение на име Цвета Р а -
дическа, Гостивар. (667) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „А. Рус-
ков" во Берово, на име Мара Мишевска, е. Ч и ф -
лик, Берово. (668) 

Ученичка книшка на име Стојче Георѓиев, е. 
Бигла, Делчево. (669) 

Здравствена легитимација на име Ваит Сулеј-
маноски, е. Црнилиште, Прилеп. (670) 

Свидетелство за IV одделение на име Ж и в к о 
Димески, ул. „П. Котеска" бр. 29-6, Прилеп. (671) 

Свидетелство за IV одделение на име Пане Пет-
рески, е. Присад, Прилеп. (672) 

Ученичка книшка на име Орде Дамески, е. Ма-
жучиште, Прилеп. (673) 

Свидетелство за IV одделение издадено на име 
Маре Нелоска, е. Ново Лагово, Прилеп. (674) 

Работна книшка на име Радислав ѓорѓиевски, 
е. Драгоманце, Куманово. (675) 

Работна книшка бр. 71472 на име Јордан М. Си-
моновски, е. Милутинци, Крива Паланка. (676) 

Воена книшка на име Ашим Рамадан, е. Д. Та-
теши, Струга. (677) 

Пасош бр. 052610/70, издаден од ОВР Титов Ве-
лес на име Фејзи ја Куртишова, ул. „Б. Карачве-
тов" бр. 58, Титов Велес. (678) 

Свидетелство за IV одделение на име Ратка 
(Андонова) Лазова, Титов Велес. (679) 

Свидетелство за УП одделение на име Крсте 
Пановски, е. Извор, Титов Велес. (680) 

Лична карта на име Демир Ибраими, е. Г. Речи-
ца, Тетово. (681) 

Возачка дозвола на име Демир Ибраими, е. Г. 
Речица, Тетово. (681-а) 

Свидетелство за УШ одделение на име Таип 
Куртиши, ул. „Бр. Миладинови" бр. 36, Тетово. 

Диплома за завршена гимназија издадена од 
Гимназијата „Панче Попоски" на име Бектеши 
Ферки, е. Корито, Гостивар. (683) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
Основното училиште „11 Октомври" во е. Симница 
на име Салиу Вали, е. Симница, Гостивар. (684) 

Свидетелство од УШ одделение издадено од 
Основното училиште во е. Србиново на име К а -
лиси Мехмед, ул. „Мајор Чеде Филипоски" бр. 108, 
Гостивар. (685) 

Свидетелство за Ш година и I година, изда-
дено од Индустриското училиште во Битола, на 
име Радован Цветановски, е. Староец, Кичево. (686) 

Свидетелство за I година на име Вера Јова-
новска, ул. „П. Божинов" бр. 116, Битола. (687) 

Свидетелство за УШ одделение на име Н а ф и 
Ризвани, е. Дол. Татеши, Битола. (688) 

Свидетелство на име Менка Крстева, е. Со-
виќ, Битола. (689) 

Работна книшка на име Нада Митковска, ул. 
„Ријечка" бр. 3, Битола. (690) 

Лична карта на име Мита Митреска, ул. „М. 
Иваноски" бр. 2, Прилеп. (691) 

Диплома за завршен испит издадена од дрвно 
училиште на име Цветан Ристески, ул. „ К р у н е с -
ка" бр. 13, Прилеп. (692) 

Свидетелство за IV одделение на име Пиринка 
Ристеска, е. Мажучиште, Прилеп. (693) 

Свидетелство за V одделение на име Миле Ти-
макоски, ул. „Сотка Џигиџиќ" бр. 13, Прилеп. (694) 
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Свидетелство за УШ одделение на име Петре 
Јовчески, ул. „П. Чесноски" бр. 7, Прилеп. (695) 

Работна книшка на име Ариф Алитовски, е. 
Сливје, Прилеп. (696) 

Свидетелство за IV одделение на име Јагода 
Давитковска, е. Страцин, Куманово. (697) 

Воена инвалидска книшка бр. 5225 на име К и -
ро Чаушевски, ул. „Енгелсова" бр. 3, Титов Велес. 

(698) 
Свидетелство за VI одделение на име Миле Пет-

ровски, е. Бусилци, Титов Велес. (699) 
Свидетелство за IV одделение на име Драган 

Ристов, е. Војница, Титов Велес. (700) 
Ученичка книшка на име Даути Сатки, е. К а -

мењане, Тетово. (701) 
Свидетелство од УШ разред, издадено од Ос-

новното училиште „Братство" во е. Челопек на име 
Алију Мерџиван, с. Милетино, Тетово. (702) 

Свидетелство за УШ разред, издадено од Ос-
новното училиште „Братство" во е. Челопек на име 
Алију Хамит е, е. Милетино, Тетово. (703) 

Свидетелство за IV одделение на име Љазим 
Јакупи, е. Раковец, Тетово. (704) 

Лична карта на име Беадин Немири, е. Г. Сед-
ларце, Тетово. (705) 

Здравствена легитимација на име Камиље Сели-
мани, е. Желино, Тетово. (706) 

Свидетелство за IV одделение на име Асип 
Аљија, е. Раковец, Тетово. (707) 

Свидетелство за IV одделение на име Аљи 
Амети, е. Раковец, Тетово. (708) 

Свидетелство за IV одделение на име Наиље 
Ајдини, е. Раковец, Тетово. (709) 

Свидетелство за IV одделение на име Дашмире 
Адили, е. Пирок, Тетово. (710) 

Свидетелство за УП одделение на име Лузлиме 
Адиле, е. Пирок, Тетово. (711) 

Диплома од завршено индустриско училиште, 
издадена од Ц. С. Н. О. „Злате Малакоски" на име 
Јусуфи Абдулхади, е. Долна Бањица, Гостивар. (712) 

Диплома за завршена гимназија, издадена од 
Гимназијата „Панче Попоски" на име Ќаил Са-
лиу, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 49, Гостивар. (713) 

Свидетелство за УШ одделение на име Спасе 
Паунов, ул. „11 Октомври" бр. 10, Виница. (715) 

Воена книшка на име Нафис Бајрамовски, е. 
Боровец, Струга. (716) 

Свидетелство на име Пецо Ангелески ,ул. „П. 
Котеска" бр. 178, Прилеп. (717) 

Диплома за средно земјоделско училиште на 
име Благоја Острески, е. Вранче, Прилеп. (718) 

Лична карта на име Вера Николоска, е. Д. Ла-
кочереј, Охрид. (719) 

Воена книшка на име Иван Јемен, ул. „Кара-
орман" бр. 32, Прилеп. (720) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сузана 
Стаикоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 222, Прилеп. 

(721) 
Свидетелство за VI одделение на име Киро 

Костадиноски, ул. „Кр. Волнароски" бр. 80, Прилеп. 
(722) 

Диплома за завршено дрвно училиште на име 
Ордан Петрески, ул. „5 Прилепска бригада" бр. 
134, Прилеп. (723) 

Пасош бр. 393222, издаден од Општина Тетово, 
на име Борко Младеноски, е. Беловиште, Тетово. 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште „Прпарими" е. Камењане, Те-
тово на име Мустафи Џеваир, е. Синичани, Тетово. 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Народна Револуција" е. б о -
говиње на име Беќири Сеј фула Беќир, е. Жеров -
јане, Тетово. (726) 

Возачка дозвола, издадена од СВР Београд на 
име Адеми Лезам, е. Челопек, Тетово. (727) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Осмолетката „Братство" е. Челопек на име Меми-
ши Ибрахим, е. Челопек, Тетово. (728) 

Свидетелство за УШ одделение на име Исни 
Фаризи, е. Одри, Тетово. (729) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Е ж а р Мемети, е. Д. Палчиште, Тетово. (730) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бурхан Мемети, е. Д. Палчиште, Тетово. (731) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мухедин Бафќери, е. Желино, Тетово. (732) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Б а ф ќ а р и Хатмане, е. Желино, Тетово. (733) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 
У. е. Пирок на име Исмет Селими, е. Пирок, Те-
тово. (734) 

Свидетелство за IV одделение на име Узеир 
Хамза, е. Јеловјане, Тетово. (735) 

Свидетелство за УП одделение на име Абду-
раим Хакик, ул. „Бр. Миладинови" бр. 70, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сељман Ељмази, е. Селце, Тетово. (737) 

Лична карта, на име Назира Шабани, ул. „108" 
бр. 50, Тетово. (738) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Сушица на име Киреска 
Божинова Јана, е. Сушица, Гостивар. (739) 

Свидетелство за Ш одделение на име Гарип 
Паркаљи, е. Врапчиште, Гостивар. (740) 

Диплома на име Крсте Макрески, ул. „Л. Фи-
л и п о в и " бр. 37, Прилеп. (741) 

Здравствена легитимација на име Елизабета 
Божиноска, ул. „Ленин" бб, Прилеп. (742) 

Свидетелство на име Благоја К. Ј о р д а н с к и , ул. 
„М. Јосифоска" бр. 12, Прилеп. (743) 

Ученичка книшка на име Ремзи Р а м а д а н с к и , 
е. Десово, Прилеп. (744) 

Ученичка книшка на име Мулаз Бекирови^, е. 
Десово, Прилеп. (745) 

Ученичка книшка на име Имет Османовиќ, е. 
Десово, Прилеп. (746) 

Воена книшка на име Митре Крстески, ул. 
„Орде Чопела" бр. 115, Варош, Прилеп. (747) 

Свидетелство за УШ одделение на име Борис 
Бликоски, е. Гол. Радобил, Прилеп. (748) 

Свидетелство за УШ одделение на име Горица 
Конеска, е. Вранче, Прилеп. (749) 

Свидетелство за УШ одделение на име Салим 
Демирали, е. Преглово, Македонски Брод. (750) 

Работна книшка на име Љубе Додевски, ул. 
„Драгојло Диндиќ" бр. 6, Куманово. (504) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Свет-
лана Ристиќ, Куманово. (505) 

Лична карта на име Станко Китановски, е. Не-
рав, Крива Паланка. (506) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Реце-
пи Реџеп, е. Камењане, Тетово. (507) 

Пасош, издаден од Тетово на име Нације Иби-
ши, е. Пирок, Тетово. (508) 

Ученичка книшка од основно училиште, е. Бо-
говиње на име Веј сели Џеваир, е. Синичане, Те-
тово. (509) 

Здравствена легитимација, на име Абдулкадир 
Велиу, е. Шипковица, Тетово. (510) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Илас Кадрија , е. Требош, Тетово. (511) 

Свидетелство за УШ разред на име Зекир Али, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 148, Тетово. (512) 

Работна книшка на име Шаќир Узаири, е. Сла-
тино, Тетово. (513) 

Свидетелство за I и IV година на име Мирко 
Трпковски, е. Милетино, Тетово. (514) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ќемаљ 
Дервиши, е. Боговиње, Тетово. (515) 

Свидетелство за IV одделение на име Гарип 
Кадриу, е. Раковец, Тетово. (516) 

Воена книшка на име Исак Муареми, е. К а -
мењане, Тетово. (517) 

Свидетелство на име Рушан Асип, е. Речане, 
Гостивар. (518) 

Свидетелство за УШ одделение на име Беќир 
Османи, е. Равен, Гостивар. (519) 

Свидетелство на име Невзат Асани, Гостивар. 
Свидетелство на име Весел Џефри, Гостивар. 
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Воена книшка АГ бр. 23271, Неџби Весели, е. Д. 
Лалчиште, Тетово. (605) 

Свидетелство за УП одделение на име Решат 
Селмани, е. Џепчиште, Тетово. (606) 

Ученичка книшка на име Рефет Ајдари, е. Веј -
це, Тетово. (607) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Наим Џемаили, е. Боговиње, Тетово. (608) 

Свидетелство за I и П клас на име Бериша 
Агим, е. Лисец, Тетово. (609) 
- . Воена книшка на име Незафет Салији, е. Сла-
тино, Тетово. (610) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша Пијаде" на име Велиу 
Абдулаким, ул. „Шуматоска" бр. 51, Гостивар. (611) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Долно Гоновица на име 
ЈУЕаксути Имер, ул. „ЈНА" бр. 160, Гостивар. (612) 

Работна книшка рег. бр. 9119, сер. бр. 47585, 
издадена од СО Ресен на име Шабанова И. Зејнет, 
ул. „Таше Милошевски" бр. 1, Ресен. (613) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ордан 
Димоски, ул. „Д. Димески" бр. 17, Прилеп. (614) 

Диплома, издадена од ВЗШ во Струмица на име 
Бранко Белкоски, ул. „Ленин" бр. 221, Прилеп. (615) 

Свидетелство за УШ одделение на име Дано 
Царумески, ул. „Ило Попадинец" бр. 9, Прилеп. 

(616) 
Свидетелство за УШ одделение на име Благоја 

Кузманоски, е. Ново Лагово, Прилеп. (617) 
Лична карта на име Трајче Стојаноски, ул. „Ц. 

Коњарец" бр. 265, Прилеп. (618) 
Ученичка книшка за I клас на име Сузана 

Атанасоска, ул. „Орде Чопела" бр. 122, Варош, При-
леп. (619) 

Ученичка книшка за УП одделение, на име Ми-
лева Трајковска, е. Дреновци, Прилеп. (620) 

Ученичка книшка за УП одделение на име Бо-
госав Ѓуроски, е. Десово, Прилеп. (621) 

Ученичка книшка за УП одделение на име Р а -
миз Адиловиќ, е. Десово, Прилеп. (622) 

Ученичка книшка за УП одделение на име 
Авдулах ѓурѓевиќ, е. Десово, Прилеп. (623) 

Свидетелство за УП одделение на име Здрави-
ца Николоска, ул. „5 Пролетерска бригада" бр. 112, 
Прилеп. (624) 

Свидетелство за VI одделение на име Имер 
Љутфиоски, е. Лисичани, Македонски Брод. (625) 

Свидетелство за УШ одделение на име ѓорѓија 
Трај коски, е. Ковел, Тетово. (626) 

-Свидетелство за IV одделение на име Абип 
Целоски, е. Пласница, Македонски Брод. (751) 

Работна книшка Рег. бр. 9181, сер. бр. 90541, 
издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Белешовска Борис Даница, е. Дрмени, Ресен. 

Свидетелство за УШ одделение на име Вена 
М. Стој мирова, ул. „Љупчо Сантов" бр. 24, Виница. 

Работна книшка на име Русе Ристовски, е. Бу-
ридол — 39, Титов Велес. (754) 

Свидетелство за плетачка на име Јагода Стан-
кова, е. Иванковци, Титов Велес. (755) 

Здравствена легитимација на име Димче Ни-
коловски, ул. „Славе Петков" бр. 49, Титов Велес. 

(756) 
Лична карта на име Димче Николовски, ул. 

„Славе Петков" бр. 49, Титов Велес. (756-а) 
Свидетелство на име Бари Османи, е. Градец, 

Гостивар. (757) 
Свидетелство за VI одделение на име Укче 

Меџити, е. Топлица, Гостивар. (758) 
Работна книшка на име Гордана Димовска, ул. 

„Д. Туцовиќ" бр. 117, Битола. (759) 
Ученичка книшка од I до УШ одделение на 

име Среќко Деспиноски, е. Кутлешево, Прилеп. 
(760) 

Свидетелство за VI одделение на име Славица 
Дамеска, ул. „Ленин" бр. 190-а, Прилеп. (761) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ЦОУ 
„Хр. Карпош" е. Ранковце, на име Тодоровска Сла-
вица, е. Ранковци, Крива Паланка, (762) 

Свидетелство за IV одделение на име Јана Гу-
дова, е. Ново Село, Титов Велес. (763) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ж и в -
ко Стојковски, ул. „Прохор Пчински" бр. 53, Титов 
Велес. (764) 

Ученичка книшка од IV одделение, издадена од 
Основното училиште во е. Камењане, на име Хи-
сени Решат, е. Камењане, Тетово. (765) 

Ученичка книшка од IV одделение, издадена од 
Основното училиште во е. Г. Седларце на име 
Азири Абдилвеат, е. Гор. Седларце, Тетово. (766) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски — Брицо", Делчево 
ма име Видимошоски З а ф и р ѓорѓи, е. Тработивиш-
те, Делчево. (767) 

Диплома за гимназија на име Крум Костади-
новски, ул. Ке ј „3 Август" бр. 25, Виница. (768) 

Пасош бр. 347773 на име Благоја Николовски, 
ул. „Егејска" бр. 58, Прилеп. (769) 

Свидетелство за УШ одделение на име Лиле 
Мирческа, ул. „Егејска" бр. 100-а, Прилеп. (770) 

Ученичка книшка за I клас на име Мирјана 
Сед лакоска, е. Големо Коњари, Прилеп. (771) 

Пасош бр. 198332, на име Јордан Јорданоски, 
ул. „Ј. Андоновски" бр. 2, Прилеп. (772) 

Свидетелство за УШ одделение на име Јован 
Китаноски, ул. „Егејска" бб, Прилеп. (773) 

Работна книшка, издадена од СО Куманово на 
име Евзи Мемиши, ул. „Киро Фетак" бр. 2, Кума-
ново. (774) 

Работна книшка на име Љубица Јовановска, ул. 
„Ѓ. Петров" бр. 19, Куманово. (775) 

Работна книшка, издадена од Собранието на 
општината Крива Паланка, на име Стаменковјски 
Владо, ул. „Моша Пијаде" бб, Крива Паланка. (776) 

Свидетелство за I година УЗУС на име Миле 
Петров, е. Бусилци, Титов Велес. (777) 

Уверение ред. бр. 264 на име Сулчевски Ашим 
Ружди, ул. „Прспанска" бр. бб, Ресен. (778) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Арсими Популор" од е. Г. Сед-
ларце на име Исмаиљ Азири, е. Г. Седларце, Те-
тово. (779) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Прпарими" од е. Камењане на 
име Исени Ибрахим, е. Камењане, Тетово. (780) 

Лична карта, издадена од СВР Тетово на име 
Ба јрам Јусуфи, е. Челопек, Тетово. (781) 

Здравствена легитимација, издадена од „Те-
текс" на име Сунца Маринковска, е. Жилче , Те-
тово. (782) 

Воена книшка на име Б а ј р а м Бајрамоски, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 4, Тетово. (783) 

Диплома на име Мухамет Мурати, ул. „Кума-
новска" бр. 61, Тетово. (784) 

Свидетелство за УШ одделение на име Јумни 
Селмани, е. Палатица, Тетово. (785) 

Воена книшка на име Авзи Беадини, е. Требош, 
Тетово. (786) 

Свидетелство за УШ одделение на име Муфа 
Исмаили, е. Боговиње, Тетово. (787) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Силан Етеми, е. Г. Речица, Тетово. (788) 

Возачка дозвола на име Мики Мумдџиќ, ул. 
„Прж. Бавча" бр. 40, Тетово. (789) 

Свидетелство на име А р и ф Бајроски, е. Бого-
виње, Тетово. (790) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Захри је Бајрами, Тетово. (791) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Менаф Илјази, е. Гол. Речица, Тетово. (792) 

Лична карта на име Цветан Митревски, е. Брве -
ница, Тетово. (793) 

Свидетелство на име Неџат Алириза, Тетово. 
Свидетелство за IV одделение на име Н а ф и 

Феј зули, е. Боговиње, Тетово. (795) 
Воена книшка на име Дујовски Славчо, ул. 

„Маршал Тито" бр. 135, Берово. (796) 
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Пасош, издаден од ОВР Берово на име Дујев-
ски Славчо, ул. „Маршал Тито" бр. 135, Берово. 

Пасош број 3500 на име Верка Столеска, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 15, Прилеп. (797) 

Свидетелство за IV одделение на име Марија 
Најческа, ул. „Мечкин Камен" бб, Прилеп. (798) 

Свидетелство за УШ разред, издадено од Ос-
новното училиште „Народна Револуција" од е. Бо-
говиње на име Таири Ејуп Фирија, е. Боговиње, 
Тетово. (799) 

Свидетелство за VI одделение на име Самет 
Амзаи, е. Боговиње, Тетово. (800) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назлије Рамадани, е. Желино, Тетово. (801) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Невзије Рамадани, е. Желино, Тетово. (802) 

Здравствена легитимација на име Ваљдета 
Арслани, е. Желино, Тетово. (803) 

Свидетелство за IV одделение на име З у л ф и 
Усмани, е. Боговиње, Тетово. (804) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Феми Рамадани, е. Желино, Тетово. (805) 

Свидетелство, издадено од Основното училиште 
„Гоце Делчев" на име Елези Шефкет, е. Чајле , Гос-
тивар. (806) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Чеде Филипоски" на име 
Јанакиевска Анче, е. Врапчиште, Гостивар. (807) 

Ученичка книшка, издадена од Основното учи-
лиште „Моша Пијаде" "на име Јакупи Беџет, нас. 
„Циглана", Гостивар. (808) 

Уверение за завршен клас на име Митреска 
Мена, Кичево, (809) 

Диплома на име Фазљи Исмани, е. Корито, Гос-
тивар. (810) 

Свидетелство за IV одделение на име Назми 
Муко, е. Врапчиште, Гостивар. (811) 

Свидетелство на име Менча Радическа, Гос-
тивар. (812) 

Работна книшка на име Шаќир Далипи, е. Ч а ј -
ле, Гостивар. (813) 

Работна книшка на име Ибраим Алијов, ул. 
„Сл. Стојменов" бр. 23, Кочани. (814) 

Свидетелство за УШ одделение на име Љупчо 
Алинчанец, ул. „Н. Вапцаров" бр. 5, Прилеп. (815) 

Свидетелство за I клас на име Виолета Андо-
н о в а , ул. „Б. Лопач" бр. 2-6, Варош, Прилеп. (816) 

Свидетелство на име Фиданка Николоска, При-
леп. (817) 

Работна книшка, издадена од СО Куманово на 
име Стојко Николоски, е. Жегљане, Куманово. (818) 

Дупликат свидетелство за IV одделение, издаде-
но од Основното училиште „Крсте Мисирков" — 
Куманово на име Јовановски Ацо, Куманово. (819) 

Свидетелство бр. 1-51 за IV одделение, издаде-
но од Основното училиште во е. Ранковци на име 
Б о б а н о в с к и Раде, е. Ранковци, Крива Паланка. 

(820) 
Уверение за зидарски курс на име Софре Пет-

ровски, е. Длабочица, Крива Паланка. (821) 
Свидетелство на име Лидија Петрушева, ул. 

„Св. Климент" бр. 45, Титов Велес. (822) 
Свидетелство за УШ оделение на име Коце 

Коцевски, е. Бањица, Титов Велес. (823) 
Свидетелство за завршено УП одделение, изда-

дено од Основното училиште „Моша Пијаде" на 
име Бешири Забедин, е. Чајле, Гостивар. (824) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Братство Единство" — Гости-
вар на име Србиновски Сарафин, е. Беловиште, 
Гостивар. (825) 

Работна книшка бр. 2850 на име Петар Бо ја -
џиски, е. Разловци, Делчево. (826) 

Работна книшка рег. бр. 298, сер. бр. 085199, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Суклевски Калија Мите, е. Болно, Ресен. (827) 

Потврда за прва категорија, издадена од Оп-
штинската заедница на вработување — Скопје на 
име Иваноски Б. Трајан, ул. „Жарко Зрењанин" 
бр. 100-а, Драчево, Скопје. (828) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Ј. Сандански, е. Робово, Пех-
чево на име Чипевска Данка, е. Умлена, Берово. 

(829) 
Воена книшка на име Пупалевски Вангел Или-

ја, ул. „Сремска Митровица" бр. 9, Битола. (830) 
Ученичка книшка за I, П и Ш година на име 

Јагода Дивјакоска, е. Крушејани, Прилеп. (831) 
Свидетелство за УШ одделение на име Спасе 

Трај коски, е. Коњари, Прилеп. (832) 
Свидетелство на име Љубе Илиески, е. Десово, 

Прилеп. (833) 
Свидетелство за IV одделение на име Ратка 

Василеска, е. Браилово, Прилеп. (834) 
Свидетелство за IV одделение на име Цена 

Мирческа, е. Небрегово, Прилеп. (835) 
Ученичка книшка за VI одделение на имБ Су-

зана Трај коска, е. Дреновци, Прилеп. (836) 
Свидетелство за IV одделение на име Петре 

Кондоски, ул. „Ј. Ј о р д а н с к и " бр. 101, Прилеп. (837) 
Свидетелство за IV одделение на име Василе 

Црвенкоски, е. Небрегово, Прилеп. (838) 
Свидетелство за IV одделение на име Методија 

Тодоровски, е. Присад, Прилеп. (839) 
Здравствена легитимација на име Миличије 

Амети, е. Челопек, Тетово. (840) 
Здравствена легитимација на име Авдије Аме-

ти, е. Челопек, Тетово. (841) 
Здравствена легитимација на име Рамиз Џе-

маили, е. Боговиње, Тетово. (842) 
Возачка дозвола на име Авдирахим Деари, е. 

Мала Речица, Тетово. (843) 
Здравствена легитимација на име Љ а т и ф Идри-

з у ул. „130" бр. 11, Тетово. , (844) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 110 став 1 и член 112 од 

Законот за високото образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 49/74), Советот на Факултетот за му-
зичка и драмска уметност во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор-преизбор на наставници со неполно 
работно време по следните предмети: 

I. За музичките оддели: 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Кларинет, 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Контрабас, 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Тромбон, 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Флеј та, 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Удиралки, 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Музички фолклор. 
II. За драмскиот оддел: 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Историја на уметноста, 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Мечување. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од Законот за високото образование на СРМ. Пок-
ра ј пријавата таксирана со 4 динари таксени мар-
ки, кандидатите поднесуваат: диплома за завршен 
соодветен факултет и кратка биографија. 

Предимство имаат кандидатите со објавени 
научни или стручни трудови, уметничка и педа-
гошка дејност од својата специјалност (во три при-
мероци). 

Молбите со документите се поднесуваат до Де-
канатот на Факултетот за музичка и драмска умет-
ност во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на Конкурсот. (260) 
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Работничкиот совет на ООЗТ Забоздравствена 
заштита на Медицинскиот центар Куманово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на: 
1. Раководител на Школска забна амбулан-

та со претшколска и ортодонција; 1 
2. Раководител на Општа забна амбуланта, 

амбуланта во работни организации и во селата 1 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот, 

пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и 
посебните: 

— кандидатите под 1 и 2 треба да имаат за-
вршено стоматолошки факултет положен специја-
листички испит и 5 години работно искуство. 

Со молбата кандидатите треба да ги приложат 
и потребните документи. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребната документација се дос-
тавуваат до Советот на ООЗТ Забоздравствена заш-
тита на Медицинскиот центар — Куманово, соба 
број 39. (258) 

Конкурсната комисија за именување лица на 
раководни работни места на Ф-ката за кожи и 
кожна конфекција „МЕТОДИ МИТЕВСКИ — Б Р И -
ЦО" Делчево, врз основа на член 106 од статутот 
на фабриката и одлуката бр. 0202-297 од 19. 06. 1978 
година на Работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнето работно место ко-
мерцијален директор 

Услови: 
Кандидатите покрај општите услови предвидени 

во ЗЗТ, треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

— да има завршено економски факултет со 2 
години работно искуство или прв степен на правен 
факултет со 6 (шест) години работно искуство во 
кожарска струка. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во работната организа-
ција. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите се поднесуваат до конкурсната коми-
сија на Ф-ката за кожи „ММ — БРИЦО" — Дел-
чево. 

Некомплетни документи нема да се земаат во 
разгледување. (263) 

Врз основа на член 36 став 2 од Самоуправната 
спогодба за здружување на трудот на работниците 
во ООЗТ и член 42 од статутите на ШИП „ПРЕС-
ПА" — ООЗТ „ПРЕСПАПЛАСТ" — Ресен и ООЗТ 
Угостителство — Сирхан, член 170 став 3 од Зако-
нот за здружениот труд, к о н к у р е н т е комисии при 
основните организации „Преспапласт" — Ресен и 
ООЗТ Угостителство — С и р х а н 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. директор на ООЗТ „ПРЕСПАПЛАСТ" — име-

нување, 
2. директор на ООЗТ Угостителство — Сирхан 

— именување. 
Услови : 
Покрај општите услови предвидени со Самоуп-

равната спогодба за здружување на трудот на ра-
ботниците во ООЗТ, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

под 1 — да има завршена висока школска под-
готовка — технолошки, хемиски (производен смер), 
економски или шумарски факултет, со 6 години 
работно искуство; 

под 2 — да има завршено висока или виша школ-
ска подготовка — угостителски смер, со 2 години 
работно искуство во струката. 

Со своите морално-политички квалитети да е 
афирмиран и добро да ја познава проблематиката 
на работењето во ООЗТ. 

Со молбата кандидатите треба да ги достават и 
следните документи: 

1. оригинал или заверен препис од дипломата 
за соодветното образование, 

2. потврда за работно искуство, 
3. уверение дека не е осудуван и 
4. уверение дека не е под истрага. 
Личниот доход според Правилникот за рас-

пределба на доходот и личните доходи. 
Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со потребните документи да се доста-

ват до к о н к у р е н т е комисии на ООЗТ „Преспа-
пласт" и ООЗТ Угостителство — Сирхан . 

Неблаговремени и некомплетирани документи 
к о н к у р с н и ^ комисии нема да ги земат предвид при 
разгледувањето. (265) 

Конкурсната комисија на Комуналната органи-
зација „ЧИСТОТА" Струмица, врз основа на член 
30 и 31 од Статутот на организацијата и одлуката 
од комисијата бр. 02-212 од 23-06-1978 година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на Комуналната органи-
зација „ЧИСТОТА" — Струмица 
Покрај општите услови предвидени со З З Т и 

ЗРО кандидатот треба да ги исполнува следните 
посебни услови: 

— да има завршено виша санитарна школа, со 
над 5 години раководно работно искуство на полето 
на комуналната хигиена; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да има организаторска работна способност и особи-
ни на соработка; 

— да не е казнуван и осудуван и да не е под 
истрага; 

— организацијата во која бил пред конкурсот 
да не била во загуба. 

Пријавите со соодветната документација се до-
ставуваат до Конкурсната комисија на Комуналната 
организација „Чистота" — Струмица. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-
вување. (264) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовни-
те судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), 
Собранието на општината — Кочани 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија на Општин-
скиот суд — Кочани. 

Кандидатите за споменатото работно место тре-
ба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
74 од Законот за редовните судови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/76). 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, заинтересираните кан-
дидати да ги достават до комисијата за избор и 
именување на Собранието на општината — Кочани, 
во рок од 15 дена сметано од денот на објавува-
њето. (262) 

V 
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Врз основа на член 78 од Законот за редов-
ните судови, Собранието на општината Делчево на 
заедничката седница на трите собора од 02. Об. 1978 
година 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на судија во Општинскиот 
суд во Делчево 

Покрај општите услови од ОЗЗТ и Законот за 
работните односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и овие услови: 

— за судија во Општинскиот суд во Делчево 
може да биде избран државјанин на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, дипло-
миран правник со потребно искуство и стручно 
знаење, со положен правосуден испит и морално-
политички квалитети за вршење на судската ф у н к -
ција. 

Рокот за пријавување трае 15 дена од денот на 
објавувањето. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до Комисијата за избор и именување на 
Собранието на општината Делчево. (259) 

СОДЈгЖИНљ 
Страна 

296. одлука за утврдување составот на Со-
ветот за народна одбрана — — — — 673 

296. Одлука за утврдување на составот на Ре-
публичкиот совет за заштита на поредо-
кот утврден со ставот — — — — — 673 

297. Одлука за составот и за именување на 
претседател и членови на Комисијата 
за организационо-кадровски прашања на 
Претседателството на СРМ — — — — 674 

298. Одлука за составот и именувањето прет-
седател и членови на Комисијата за 
претставки и поплаки на Претседателст-
вото на СРМ — — — — — — — 674 

299. Одлука за составот и за именување на 
претседател и членови на Комисијата за 
помилување на Претседателството на 
СРМ — — — — — — — — — 674 

300. Одлука за составот и именување на 
претседател и членови на Комисијата за 
одликувања на Претседателството на 
СРМ — — — — — — — — — 675 

301. Одлука за именување секретар на Прет-
седателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 675 

302. Одлука за помилување на осудени лица 676 
303. Одлука за организацијата и делокругот 

на Службата на Претседателството на 
СРМ — — — — — — — — — 676 

304. Одлука за усогласување на имотните 
услови под кои се смета дека членовите 
на семејството на храните лот немаат соп-
ствени средства доволни за издржување, 
со пораст на трошоците за живот — — 679 

305. Одлука за определување на корисниците 
и на износите на средствата за финанси-
рање на целите на социјално-хуманитар-
ните дејности и за развиток на физич-
ката култура во 1978 година — — — 679 

306. Одлука за усогласување на постојаното 
материјално обезбедување на учесници-
те во Народноослободителната војна со 
движењето на трошоците за животот — 680 

307. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за висината на надоместокот за корис-
тење на радиодифузни приемници — 680 

308. Одлука за ослободување од плаќање на-
доместок за користење на радиодифуз-
ните приемници на слепи лица — глава 
на семејство во СР Македонија — — 680 

309. Решение за именување самостоен совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — — 680 

310. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Народната и универ-
зитетска библиотека во Скопје — — 681 

311. Решение за именување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот хидрометео-
ролошки завод — — — — — — — 681 

312. Решение за* разрешување од должност 
потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за меѓународни односи — — — — 681 

313. Решение за разрешување од должност 
помошник на републичкиот секретар за 
економски односи со странство — — — 681 

314. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 681 

315. Решение за изменување на Решението за 
цените на обрасците што ги издаваат ор-
ганите за внатрешни работи — — — 681 

316. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 152/77 од 17 мај 1978 година — — 682 
Исправка на Законот за наградата „Гоце 
Делчев" — — — — — — — — — 682 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

259. Општествен договор за основните еле-
менти, условите и мерилата за утврдува-
ње на цената на станот — — — — — 683 

260. Самоуправна спогодба за заедничките 
основи и мерила за утврдување и усог-
ласување на личните доходи и другите 
примања на функционерите во правосуд-
ните органи во Републиката и Републич-

' киот општествен правобранител на само-
управувањето — — — — — — — 685 

261. Спогодба за промена на затечените це-
ни на пченичните трици и пченичното 
добиточно брашно — — — — — — 688 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
262. Одлука за избор на претседател и пот-

претседател на Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје — — — 688 

263. Одлука за избор на претседател, пот-
претседател и членови на Извршниот од-
бор на Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје 

264. Одлука за распишување на повторни 
избори за избор на делегати во Собра-
нието на Републичката заедница на кул-
турата — — — — — — — — — 

Општи акти на самоуправните 
организации 

265. Одлука за висината на надоместокот за 
користење на радиодифузни приемници 

— — — 6 8 8 

688 
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