
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник ва СТМ" излету-
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15 дева. Огласи според тарифата. 
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дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

362. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 12 јули 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се прости на: 

1. Таир Невзат Исеин, од Скопје, 
2. Димитровски Димко Раде, од Крива Паланка, 
3. Јолдашев Киро Ангел, од Титов Велес, 
4. Топалоски Ирфан Медин, од Дебреште, 
б. Алиевски Рамиз Селјадин, од Скопје, 
6. Алиов Фаик Аљуш, од Скопје. 

II 
Правната последица од осудата се прости на: 
1. Трај чески Петар Гаврил, од Скопје. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

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

1. Николовска Ефто Нада, од Скопје. 
IV 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 3 месеци на: 

1. Азис Лога Лога, од Струга. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 4 месеци на: 
1. Зија Куртиш Лена, од е. Радолишта. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Ангелов Киро Слободан, од Титов Велес. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Шерифи Шериф Рамиз, од Тетово. 

VIII 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на: 
1. Стојановски Милош Благоја, од е. Горно 

Крушје. 
IX 

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

Бр. 08-312 
12 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, е. р. 

363. 
Врз основа на член 31 од Законот за заштита 

на воздухот од загадување („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/74 и 6/81), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИ-
ТЕРИУМИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ 
ОД ЧЛЕН 31 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 

ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат посебните усло-

ви и критериуми за продолжување на рокот од 
член 31 од Законот за заштита на воздухот од за-
гадување до 31 декември 1985 година. 

Член 2 
Посебните услови и критериуми врз основа на 

кои ќе се цени за колку време ќе се продолжи 
рокот за секоја организација на здружениот труд 
одделно се: 

1. Времето кога е пуштен во работа објектот 
односно опремата каде што настануваат односно 
од каде што се испуштаат штетни супстанци што 
го загадуваат воздухот и техничко-технолошкиот 
век на објектот и опремата предвидени со инвести-
ционата програма како и степенот на реализира-
носта на инвестиционата програма. 

2. Предвидена опрема за заштита на воздухот 
од загадување со инвестиционата програма и сте-
пен на реализираност (вграденост) на таа опрема 
во објектот. 

3. Технички норми за заштита на воздухот од 
загадување се предвидени во техничката докумен-
тација за постојната опрема и технологија што 
создава и испушта штетни супстанци што го за-
гадуваат воздухот. 

4. Можности за вградување на додатни уреди 
»I опрема за намалување на степенот на емисијата 
на штетни супстанци што се испуштаат во возду-
хот од сите испусни места на гасови и пареа од 
објектот. 

5. Времето предвидено за реконструкција сог-
ласно програмите за работа и развој на организа-
цијата и можноста за примена на посовремена тех-
нологија или вградување на опрема (филтри и др.) 
со цел да се намали емисијата на штетните мате-
рии во воздухот од сите испустни места на штетни 
супстанци. 

6. Составот и големината на концентрациите од 
супстанците (штетните материи) што се испуштаат 
во воздухот од сите испустни места на објектот. 

7. Степенот на загаденоста на воздухот во поб-
лиската и пошироката околина на објектот со суп-
станци испуштени од испустните места на објектот. 

8. Степенот на вкупната загаденост на возду-
хот во поблиската и пошироката околина на објек-
тот од сите можни извори (објектот, сообраќајот, 
огништа-греење и др.) согласно законските норми. 
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9. Локацијата на објектот од каде што се ис-
пуштаат штетни супстанци во однос на: населени 
места, плодни оораоотливи површини засеани или 
засадени со земјоделски култури, природни и из-
градени реткости и друго. 

10. Очекуван степен на загаденост на воздухот 
во потесната и пошироката околина на објектот со 
примена и без примена на опрема за прочистува-
ње на воздухот, како и примена на нова посовре-
мена техника и технологија или со продолжување 
со работа на старата техника и технологија. 

11. Сумата на инвестициите за изградба на об-
јектот и опремата со опрема за заштита, согласно 
инвестиционата програма и стварно потрошени ин-
вестиции. 

12. Сумата на инвестиции определени за опре-
ма и уреди за заштита на воздухот од загадува-
ње, планирани со инвестиционите програми и ос-
тварени во текот на изградбата на објектот. 

13. Изградена или уградена опрема за заштита 
на воздухот од загадување што функционира, од-
носно не функционира. 

14. Сумата на исплатени инвестиции, вкупно 
за целиот објект и посебно за објектите и опремата 
за заштита на воздухот од загадување. 

15. Вкупниот приход на организацијата на 
здружениот труд. 

16. Вкупниот доход на организацијата на здру-
жениот труд. 

17. Чистиот доход на организацијата. 
18. Личните доходи на работниците. 
19. Планирана и остварена акумулација на 

средства од работата на објектот што испушта 
штетни супстанци во воздухот, од денот на пушта-
њето во работа на објектот до денот на процената. 

20. Вкупна акумулација на средства на орга-
низацијата на здружениот труд. 

21. Инвестиции во тек (Изградба на нови капа-
цитети). 

22. Степен на искористување на капацитетите 
на објектите што испуштаат штетни супстанци што 
го загадуваат воздухот, согласно предвидувањата 
со проектот и остварувањето. 

23. Продуктивноста, економичноста и рентабил-
носта на работењето на организацијата на здру-
жениот труд што има објекти што испуштаат штет-
ни материи во воздухот. 

24. Задолжителност на организацијата на здру-
жениот труд и висина на пристигнатите ануитети 
за исплата. 

25. Техничко-технолошката исправност на ка-
пацитетите (објектите) каде што настануваат штет-
ните материи што се испуштаат во воздухот, во 
смисла на рационално искористување на енергет-
ските суровини. 

26. Вкупните обврски на организацијата на 
здружениот труд спрема заедницата и спрема де-
ловните партнери. 

Член 3 
На организациите на здружен труд што соглас-

но оваа уредба ќе бараат да им се продолжи ро-
кот за примена на одредбите од Законот за заштита 
на воздухот од загадување, тој рок ќе им се про-
должи ако исполнат еден од следните услови: 

А. За една година, ако: 
— е во тек реконструкција што ќе овозможи 

намалување на загадувањето на воздухот во по-
натамошната работа на објектот; 

— се набавени и се во тек на монтирање уреди 
и опрема за намалување на загадувањето на возду-
хот; 

— степенот на загадувањето и загаденоста на 
воздухот во поблиската околина според постојните 
законски прописи се цени дека ќе бидат во толе-
рантни граници и без примена на опрема и уреди 
за прочистување на воздухот; 

— во претходната година имало негативен би-
ланс и се очекува во наредната година да ги по-
крие загубите; 

— вредноста на средствата за набавка на фил-
три и друга опрема и уреди за пречистување на 
воздухот изнесуваат над 30и/о од чистата акумула-
ција; 

— просечните лични доходи на работниците во 
организацијата на здружениот труд во претходната 
година биле помали од просечните лични доходи 
во Републиката; 

— има вградено опрема за заштита на воздухот 
која не функционира заради помали технички оп-
равки. 

Б. За две години, ако: 
— се планирани и се обезбедени средства во две-

те наредни години да се изврши реконструкција 
или примена на технологијата со која ќе се обез-
беди намалување на загадување на воздухот; 

— согласно степенот на загадувањето што го 
врши објектот и климатските, метеоролошките и 
релјефните услови се цени дека во наредните две 
години нема да настане загадување што штетно 
ќе се одрази врз здравјето на луѓето во потесната 
и пошироката околина, а постојат услови за меѓу-
време да се монтираат филтри; 

— е предвидена дислокација на објектот што 
го загадува воздухот во просторот, каде степенот 
на загадувањето што настанува од тој објект ќе 
биде во толерантни граници; 

— организацијата на здружениот труд три го-
дини наназад работи со загуби поради неискорис-
тување на капацитетите, а се очекува максимално 
искористување на капацитетите и се гарантира 
таквото искористување со програмата за работа на 
организацијата; 

— во наредните две години организацијата тре-
ба да исплати пристигнати ануитети повисоки или 
еднакви на чистата акумулација што се добива 
од објектот што врши загадување на воздухот; 

— има инвестиции во тек кој треба да се реа-
лизираат во наредните две години; 

— повеќе од три години работи со загуби и 
има санациона програма со која се предвидува во 
наредните две години да се санира финансиската 
состојба и се обезбедат мерките за заштита на воз-
духот од загадување; 

— просечните примања на вработените за вре-
ме од три години наназад се помали од просечните 
примања во Републиката. 

В. За три години, ако: 
— поради застареност на опремата и техноло-

гијата ОЗТ планира во наредниот период од три 
години1 да се изврши промена на технологијата и 
опремата со која ќе се обезбеди поголема продук-
тивност и заштита на воздухот од загадување; 

— сумата на инвестициите за набавка и мон-
тирање на опремата за заштита на воздухот од 
загадување е над 50% од тригодишната чиста аку-
мулација на организацијата; 

— предвидениот степен на искористување на 
капацитетите е понизок од планираниот за пет го-
дини наназад поради немање на репроматеријали 
и други објективни причини, а се предвидува врз 
основа на програми тоа да се реши; 

— пристигнатите ануитети и други давачки се 
поголеми од годишната чиста акумулација на ор-
ганизацијата на здружениот труд; 

— има инвестиции во тек во кои организација-
та на здружениот труд учествува со над 50% свои 
средства; 

— повеќе од четири години работи со загуби и 
просекот на примањата на личните доходи на вра-
ботените за тоа време бил под просекот на личните 
доходи на Републиката; 

— се оцени дека само со намалување за одре-
ден процент на вкупните обврски на организаци-
јата на здружениот труд спрема заедницата може 
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во наредните три години да се обезбедат наменски 
финансиски средства за опрема за заштита на воз-
духот од загадување; 

— во програмите за работа и развој на ОЗТ 
е предвидено во наредните 3 години да се изврши 
реконструкција на објектите и постројките од ка-
де што се испуштаат штетни материи, во смисла 
на намалувањето на концентрацијата на штетните 
супстанци што го загадуваат воздухот. 

Член 4 
Извршниот совет на Собранието на СРМ на 

ОЗТ Ке им го продолжува рокот за примена на 
одредоите од Законот за заштита на воздухот од 
загадување по предлог на Репуоличкиот комитет 
за уроанизам и заштита на човековата околина. 

Член 5 
Републичкиот комитет за урбанизам и заштита 

на човековата околина за оцена на оправданоста 
на барањето на ц»зт за продолжување на рокот 
за примена на одредбите од законот за заштита 
на воздухот од загадување, формира комисија од 
претставници на надлежните репуолички органи 
на управата. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на оОЈавувањето во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 23-1430/1 
8 јули 1У82 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо 'гулевски, е. р. 

364. 
Брз основа на член 27 и член 28 од Законот за 

системот на цените и за општествена контрола на 
цените на производите и услугите („Служоен вес-
ник на СРМ", Ор. 33/80) и член 59 и 60 од "Законот 
за основите на системот на цените и за општес-
твената контрола на цените („ службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на предлог на Советот на Републичката заедница 
за работи на цените, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИК 
ЗА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА 
ЦЕНИТЕ, ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. Производите леќите организации на здружен 
труд, односно организациите на здружен труд што 
вршат услуги (во натамошниот текст: самоуправни 
организации и заедници) се должни да доставуваат 
ценовник со документација до Републичката заед-
ница за работите на цените заради заверка пред 
зголемување на цените на следните производи и 
услуги од надлежност на Републиката, и тоа: 

0101 Електростопанство 
0102 Производство на јаглен 
010201 Производство на камен јаглен 
010202 Производство на мрк јаглен 
010203 Производство на ровен лигнит 
10203 Сушен лигнит 
0112 Производство на неметални минерали 
011212 Производство на амбалажно стакло 
0118 Производство на базни хемиски производи 
011831 Производство на вештачки синтетички 

влакна 
011832 Производство на пластични маси 
0121 Производство на градежен материјал 
012120 Производство на цемент 

0113 Металопреработувачка дејност 
011314 Производство на метална амбалажа: сите 

производи 
011315 Производство на клинци, заковки, вијци 

и други жичани стоки 
011390 Производство на стока за широка потро-

шувачка, печки и шпорети, прибор за ја-
дење, резервни делови, машини за шие-
ње, метален намештај и опрема за болници 
Производство на алат: само резен алат кој 
се израбртува по специјални барања 

0114 Машиноградба 
011412 Производство на градежни и рударски ма-

шини и уреди — сите производи 
011413 Производство на машини за обработка на 

метал и дрво — сите производи 
011410 Производство на останати машини и уре-

ди: (без електрични и земјоделски) сите 
производи 

011420 Производство на земјоделски машини: си-
те производи 

0115 Производство на сообраќајни средства 
011526 Производство на велосипеди, трицикли и 

специјални делови за велосипеди 
0117 Производство на електрични машини и 

апарати 
011722 Производство на радио и телевизиски при-

емници и електроакустични апарати и уре-
ди: сите производи 

011749 Производство на останати апарати за до-
маќинство: само правосмукалки и пегли 

0119 Преработка на хемиски производи: сите 
производи 

0122 Производство на резана граѓа и плочи 
0112201 Производство на резана граѓа од иглолис-

ници и широколисници и резани желез-
нички прагови, освен споредни производи 
на дрвната индустрија 

012202 Производство на фурнир и плочи и про-
изводство на благороден и слеп фурнир 
— шпер плочи, плочи иверици, лесонит 
плочи, влакнатици и облагородни плочи 

012203 Импрегнација на дрво: импрегнација на 
јамско дрво, железнички режани и дел-
кани прагови и обло дрво 

0124 Производство и преработка на хартија 
012410 Производство на целулоза и хартија: сите 

производи 
012421 Тетра пак и сетра брик, амбалажа и амба-

лажа за фармацевтска индустрија 
0125 Производство на текстилни предива и тка-

енини: сите производи 
0127 Производство на кожи и крзна: сите про-

изводи 
0128 Производство на кожни обувки и галанте-

рија: сите производи 
0134 Графичка дејност 
013400 Само школски тетратки 
1203 Култура, уметност, информации 
120311 Издавање учебници и прирачници 
120312 Издавање дневни политичко-информатив-

ни листови 
0130 Земјоделско-прехранбени производи 
013010 Трици и добиточно брашно 
013021 Производство на леб и печива: сите видо-

ви леб (таму каде е надлежна Републи-
ката) 

013022 Тестенини, сите видови, освен смрзнати 
теста 

013030 Преработка на овошје и зеленчук: освен 
додатоци на јадењата, смрзнат зеленчук, 
смрзнати готови јадења и полуготови ја-
дења, печурки и производи од печурки 

013041 Свежо месо (телешко, јунешко, говедско, 
свинско и број лери) 

01342 Преработка од месо (сите производи) 
013050 Свежо млеко и преработки од млеко: освен 

кефир, кумис, павлака и овчо кисело мле-
ко, сладолед, јајца во прав и меланж од 
јајца 
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013060 Резанки од шеќерна репка 
01307 Производство на кондиторски производи: 

само чоколада за Јадење и месење и про-
изводство на какао од сите видови 

013080 Сачма и погачи од СОЈ а и сончоглед 
0131Ш Само кафе и пекарски квасец 
01<Ш1 Производство на шпиритус 
013112 Производство на пиво: сите производи 
013200 Мешана добиточна храна (концентрати и 

супер концентрат^) 
020302 Слатководна риба (крап, сом, амур и пас-

трмка) 
030033 Производи од искористување на шумите 

(трупци, целулозно и огревно дрво) 
У с л у г и 

030202 Задолжителни видови на ветеринарни ус-
луги 

060101 Превоз на патници во железничкиот сооб-
ракај 

060501 Превоз на патници во меѓумесниот патен 
сообраќај 

060900 ПТТ услуги 
110201 Осигурување на имоти и лица: само задол-

жително осигурување на моторни возила 
110904 Адвокатски услуги 
120360 Радиотелевизиска претплата 

2. Во постапката за формирање на цените од 
точка 1 на оваа одлука ке се обезбеди тие да се 
формираат во односите на меѓусебната зависност, 
поврзаност и одговорност на самоуправните орга-
низации и заедници со примена на критериумите 
за формирање на цените утврдени со Законот за 
основите на системот на цените и општествената 
контрола на цените и во согласност со утврдената 
политика на цените во тековната година. 

3. Самоуправните организации и заедници кои 
цените на производите и услугите од точка 1 
на оваа одлука ги формираат по пат на самоуправ-
ни спогодби во смисла на член 13 од Законот за 
основите на системот на цените и општествената 
контрола на цените, не се должни да ги доставу-
ваат ценовниците на тие производи и услуги на 
Републичката заедница за работите на цените за-
ради заверка, освен за производите и услугите кои 
се предмет на размена надвор од сложената, од-
носно работната организација на здружен труд. 

Самоуправните организации и заедници не се 
должни на Републичката заедница за работи на 
цените да доставуваат ценовник заради заверка на 
производите односно услугите од надлежност на 
Републиката, кои ги произведуваат, односно вршат 
по специјални технички услови и спецификации 
на купувачот или на основа индивидуално дого-
ворени порачки, односно јавни лицитации. 

4. Одредбите од точка 1 и 3 на оваа одлука се 
применуваат само доколку не е пропишана некоја 
од останатите мерки на непосредна контрола на 
цените или посебен начин на формирање на це-
ните. 

5. Оваа одлука останува на сила додека не се 
остранат пореметувањата во односите на пазарот и 
во движењето на цените заради чие отстранување 
е донесена, со тоа што најкасно во рок од 6 месеци 
ќе се преиспита дали постојат причини за задр-
жување на оваа одлука во сила. 

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

Бр. 23-1492/1 
9 јули 1982 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

365* 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за из-

вршување на Републичкиот буџет за 1982 година 
(„Службен весник на СРМ", бр . 42/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА 
НА ПЧЕНИЦА ЗА РОДОТ ВО 1982 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за премија на пченицата за ро-
дот во 1982 година („Службен весник на СРМ" бр. 
6/82), во точка 3 бројката „1,70" се заменува со 
бројката „1,00", а зборовите „односно цената што 
ке важи на пазарот во Нови Сад", се бришат. 

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

Бр. 23-1491/1 
8 јули 1982 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

366. 
Врз основа на член 83 став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК 
И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

I. Се разрешуваат од должност во Републич-
киот штаб за цивилна заштита членовите: 

— Милчо Балевски, 
— Ратко Димовски, 
— Киро Никоски, 
— инж. Горѓи Пупковски, 
— инж. Тасе Стојов, 
— инж. Борис Сеистрајков, 
— инж. Слободан Таневски, 
— инж. Љубомир Тасевски, 
— инж. Владо Косевски, 
— инж. Јован Цветковски и 
— д-р Ангел Џеков. 
II. Во Републичкиот штаб за цивилна заштита 

се именуваат: 
а|) за началник 
— Тодор Кралев, помошник на Републичкиот 

секретар за народна одбрана. 
б) за членови: 
1. Никола Арсовски, секретар на Републичкиот 

одбор на Црвениот крст на Македонија, 
2. м-р Иван Димитровски, потсекретар во Ре-

публичкиот комитет за енергетика, индустрија и 
градежништво, 

3. Илија Илиевски, виши советник за органи-
зација на цивилна заштита во Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана, 

4. д-р Јосиф Јосифовски, советник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика, 

5. Благоја Левајковиќ, советник за РХБ заш-
тита во Републичкиот секретаријат за народна од-
брана, 

6. Томислав Петрушевски, началник на Одде-
лението за цивилна заштита во Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана, 

7. д-р Никола Поповски, републички ветери-
нарен инспектор во Управата за ветеринарна слу-
жба, 
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8. д-р Сотир Сотировски, раководител на Ин-
ститутот за епидемиологија и микробиологија во 
Рег^бличкиот завод за здравствена заштита, 

9. м-р Љупчо Тодоровски, помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за енергетика, 
индустрија и градежништво, 

10. Јане Туфа, стручен соработник за засол-
нување, затемнување и маскирање во Републич-
киот секретаријат за народна одбрана, 

11. Диско Цветановски, началник на Одделе-
нието за заштита од пожар и експлозии во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи, 

12. Славко Цоневски, помошник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 

13. Љупчо Чакар, главен републички инспек-
тор за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 17-1465/1 
11 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

367. 
Врз основа на член 8а од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за Центарот за 
странски јазици („Службен весник на СРМ", бр. 
10/78), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ 
ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен со Од-
луката на Советот на Центарот за странски јазици 
— Скопје, со која за директор на Центарот е име-
нувана Мирослава Ралева, досегашен директор на 
Центарот. 

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

Бр. 17-1452/1 
24 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

368. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Кирило Коштанов, потсекретар за јавна без-

бедност во Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи, повторно се назначува на истата долж-
ност. 

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

Бр. 17-1323/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

369. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
финансии се назначува Китан Стојановски, со-
ветник на републичкиот секретар за финансии. 

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

Бр. 17-1324/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

370. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
финансии се назначува Стојче Јакимовски, досе-
гашен член на Извршниот совет и секретар на 
Секретаријатот за финансии на Собранието на оп-
штината „Карпош" — Скопје. 

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

Бр. 17-1325/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

371. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОШПТОСТОПАНСКИ 

РАБОТИ И ПАЗАР 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
општостопански работи и пазар се назначува Пет-
ко Чадиевски, потсекретар во Републичкиот сек-
ретаријат за општостопански работи и пазар. 

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

Бр. 17-1326/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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372. 
Брз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. За помошник на претседателот на Републич-

киот комитет за економски односи со странство се 
назначува Душанка Христова, советник на репуб-
личкиот секретар за економски односи со стран-
ство. 

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

Бр. 17-1327/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

373. 
Брз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

1. За советник на претседателот на Републич-
киот комитет за општостопански работи и пазар се 
назначува Коста Љатковски, советник на репуб-
личкиот секретар за ошптостопански работи и па-
зар. 

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

Бр. 17-1328/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

374. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 
1. За советник на претседателот на Републич-

киот комитет за општостопански работи и пазар 
се назначува Илија Анастасов, советник на репуб-
личкиот секретар за општостопански работи и па-
зар. 

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

Бр. 17-1329/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 

375. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за здравство и социјална политика се 
назначува Данаил Симовски, помошник на репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална поли-
тика. 

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

Бр. 17-1330/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 

376. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика се назначува Вла-
до Црвенковски, помошник на републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална политика. 

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

Бр. 17-1331/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

377. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика се назначува Цве-
танка Филиповска, досегашен секретар на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата. 

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

Бр. 17-1332/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
(Претседател 

на 'Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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378. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
образование и наука се назначува Никола Василев-
ски, помошник на републичкиот секретар за наука 
и образование. 

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

Бр. 17-1333/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на ^Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

379. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование и наука се назначува 
м-р Шабан Шеху, помошник на републичкиот сек-
ретар за наука и образование, сметано од 15. IX. 
1982 година. 

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

Бр. 17-1334/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

' на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

380. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за образование и наука се назначува 
Нијази Лимановски, новинар во Службата за ин-
формации во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

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

Бр. 17-1323/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

381. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за култура се назначува Ристо Ша-
нев, советник на републичкиот секретар за меѓуна-
родни односи. 

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

Бр. 17-1336/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

382. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за култура се назначува Иљами 
Емин, досегашен директор на Театарот на народ-
ностите во Скопје. 

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

Бр. 17-1337/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

383. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ 

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за 
меѓународни односи се назначува Александар Ди-
митров. секретар на Републичкиот општествен со-
вет за односи со странство, сметано од 1. IX. 1982 
година. 

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

Бр. 17-1326/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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384. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за меѓународни односи се назначува 
Ристо Блажевски, советник на републичкиот сек-
ретар за меѓународни односи. 

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

Бр. 17-1339/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р 

385. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

тфжавната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ИНФОРМАЦИИ 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за информации се назначува Мира 
Јанковска, уредник на надворешна рубрика во Ра-
дио Скопје. 

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

Бр. 17-1340/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 

386. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за законодавство и организација се 
назначува Еврипид Ричковски, раководител на гру-
па во Републичкиот комитет за законодавство и 
организација. 

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

Бр. 17-1341/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

387. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ", бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. За помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за законодавство и организација се 
назначува Елена Поповска, раководител на група 
во Републичкиот комитет за законодавство и ор-
ганизација. 

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

Бр. 17-1342/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

388. 
Врз основа на член 8 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ", 
бр. 42/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИ-
РЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ" — СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија дава согласност 
на Одлуката на Советот на Институтот за маке-
донски јазик, со која за директор на Институтот 
е именуван Трајко Огаматоски, досегашен директор 
на Институтот. 

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

Бр. 17-1451/1 
24 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

389. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање 

Координационен одбор за организациите на здру-
жениот труд кои вршат работи на надворешно-тр-
говскиот промет („Службен весник на СРМ", бр. 
44/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ВРШАТ 

РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател, заменик претседател и членови на Ко-
ординационо^ одбор за организациите на здружен 
труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот 
промет: 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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а) претседателот: 
— Тахир Кадриу; 
б) заменик на претседателот: 
— инж. Љубомир Коруновски; 
в) членови: 
— Вера Димитрова, 4 
— Ванчо Близнаковски, 
— Иќмет Крифца, 
— Сокол Симовски, 
— Евзи Мемети, 
— Таки Маевски, 
— Никола Радев, 
— Мирко Ристевски. 
II. Во Координациониот одбор за организациите 

на здружен труд кои вршат работи на надвореш-
но-трговскиот промет се именуваат: 

а) за претседател: 
— Сретен Акимовски, член на Извршниот со-

вет и претседател на Републичкиот комитет за 
економски односи со странство; 

б) за заменик претседател: 
— инж. Љубомир Коруновски, член на Изврш-

ниот совет и претседател на републичкиот комитет 
за енергетика, индустрија и градежништво; 

в) за членови: 
1. Живко Ефтимовски, директор на „Преспа-

текст" — Ресен, 
2. Никола Јошевски, член на Републичкиот од-

бор на синдикатот на работниците од услужните 
дејности, вработен во ОЗТ „Јавор" — Битола, 

3. Трајко Кецкаровски, секретар на Секрета-
ријатот за кадровски прашања, 

4. Светислав Митровски, заменик на републич-
киот секретар за внатрешни работи, 

5. Димитар Мојсов, генерален директор на „Аг-
рохемизација" — Скопје, 

6. Сокол Симовски, претседател на Републич-
киот одбор на синдикатот на работниците од ин-
дустријата и рударството, 

7. Александар Симоски, заменик на претседа-
телот на Републичкиот одбор на синдикатот на ра-
ботниците од земјоделството, прахранбената и ту-
тунската индустрија, 

8. Благоја Тикваровски, член на Извршниот од-
бор на Собранието на Стопанската комора на Ма-
кедонија. 

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

Бр. 17-1453/1 
24 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

390. 
Врз основа на член 16 од Законот за прибаву-

вање и користење на странски средства за зголе-
мување на вработеноста и вработувањето на по-
вратници од странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/78), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ВО 
ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА НА 

СФРЈ 

I. Се утврдува престанување функцијата член 
и заменик член на Управниот одбор на Фондот за 
финансирање на зголемувањето на вработеноста 
во стопански недоволно развиените и во изразито 
емиграционите подрачја на СФРЈ на: 

а) членот: 
— Милан Хроват; 
б) заменик на членот: 
— Бошко Здравковски. 
II. Во Управниот одбор на Фондот за финанси-

рање на зголемувањето на вработеноста во сто-
пански недоволно развиените и во изразито емиг-
рационите подрачја на СФР Југославија се имену-
ваат: 

а) за член: 
— Иќмет Крифца, член на Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија; 

б) за заменик член: 
— Бошко Здравковски, помошник на директо-

рот на Републичкиот завод за општествено плани-
рање. 

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

Бр. 17-1454/1 
24 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

391. 
Врз основа на член 41 од Законот за езерската 

пловидба („Службен весник на СРМ" бр. 8/80, 26/80 
и 5/82), претседателот на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА 
ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА-
ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА ПЛОВИДБЕНАТА 

ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на 

пловидбената дозвола и регистарските таблици и 
начинот на издавањето на пловидбената дозвола и 
регистарските таблици („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/80), во член 9 зборовите „општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на езерската 
пловидба" се заменуваат со зборовите „Капетани-
јата на пристаништата". 

Член 2 
(Во Образецот за пловидбената дозвола за ча-

мец и пловна инсталација, во првата надворешна 
страна зборовите „Општински орган" се заменуваат 
со зборовите „Капетанија на пристаништата". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-224 
22 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за сообра-
ќај и врски, 

дипл. ел. инж. Ристо Петровски, е. р. 

392. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вое-
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питание („Службен весник на СРМ", бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет на 1-та седница, одр-
жана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГЕОГРАФИ-
ЈА ЗА I КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Ге-
ографија за I клас на средното образование, од 
Милешевски м-р Љубе, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-97 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р. 

393. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ", бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на 1-та седница, одр-
жана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ 

ПОСЛУЖУВАЊЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Пос-
лужување, од Вељановски Трајан, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-102 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р, 

394. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ", бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на 1-та седница, одр-
жана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МИКРОБИО-

ЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Мик-
робиологија на прехранбени производи, од Абра-
шевски Душко и Ризевски Ристо, во издание на 
Работната организација за учебници „Просвету 
дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03,-101 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски ^-р Живко, е. р. 

395. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ", бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на 1-та сед-
ница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАТЕМА-

ТИКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Се одобрува употребата на учебникот Мате-

матика за V одделение од Д. Липовац, Л. Сотиро-
виќ, Д. Аревски, Ј. Стефановски и Н. Лазаревски, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-103 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р. 

396. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 15 од Законот за учебници за основно и 
средно образование („Службен весник на СРМ", бр. 
44/76), Републичкиот педагошки совет, на 1-та сед-
ница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА 

ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 
V ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Осно-
ви на техниката и производството за V одделение, 
од Војновски м-р Никола, Шајноски Петко, Ми-
цевски Борислав, Богдановски Илија и Трајанов-
ски Димитар, во издание на Работната организација 
за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1982 го-
дина. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-104 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р. 
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397. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

нава управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ", бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на 1-та седница, одр-
жана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ — 
ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
нологија на прехранбени производи — овошје и 
зеленчук, од Цветков д-р Љубомир, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архива-
та на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-98 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р. 

398. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ", бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на 1-та седница, одр-
жана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛО-

ГИЈА НА БОЕЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Тех-
ндлогија на боење и печатење, од Смилев Илија и 
Манговска м-р Биљана, во издание на Работната 
организација за учебници „Просветно дело" — 
Скопје, 1982 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" и архивата 
на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-99 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р. 

399. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ", бр. 45/80) 
и член 53 од Законот за средно образование и вос-
питание („Службен весник на СРМ", бр. 25/79), Ре-
публичкиот педагошки совет, на 1-та седница, одр-
жана на 4 јуни 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ТЕКСТИЛОТ 
1. Се одобрува употребата на учебникот Испи-

тување на текстилот, од Чпујаноска Виолета и Ца-

рева Љубица, во издание на Работната организа-
ција за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1982 
година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
комитет за образование и наука, Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-100 
5 јуни 1982 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Мадевски д-р Живко, е. р. 

400. 
Уставниот суд на Македонија на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки 
на седницата одржана на 17 јуни 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 2 во делот во кој како 
обврзници на самопридонесот се предвидени и ра-
ботните луѓе и граѓаните кои повремено вршат ус-
луги на подрачјето на месната заедница во село 
Миравци од Одлуката за воведување на самопри-
донес на подрачјето на Месната заедница од село 
Миравци, Гевгелија, донесена со референдум на 21 
јануари 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Месната заедница во село Ми-
равци, на начинот предвиден за објавување на оп-
штите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 31/81 од 15 април 1982 година поведе пос-
тапка за оценување законитоста на оспорената од-
редба од одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нејзината согласност со членот 10 од Законот за 
општите начела на самопридонесот („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 27/78). 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука во пред-
ходним испитувања и на седницата, Судов утврди 
дека со неа се воведува самопридонес за доградба 
на водовод, за изградба на училиште и за изград-
ба на објекти од областа на културата и физич-
ката култура. Самопридонесот се воведува за пет 
години, во висина од 2,5% од нето личните доходи 
на работниците вработени во стопанството и оп-
штествените дејности, од пензиите на пензионери-
те, од приходот на занаетчиите и лицата кои по-
времено вршат услуги на подрачјето на месната 
заедница Миравци, како и 2% од катастарскиот 
приход на земјоделците. 

Согласно ставот 1 на. член 10 од Законот за оп-
штите начела на самопридонесот обврзници на са-
мопридонесот се работните луѓе и граѓаните кои 
имаат живеалиште на подрачјето за кое се вове-
дува самопридонесот. Обврзници на самопридоне-
сот, според ставот 2 на овој член, се и лица кои 
немаат живеалиште, а имаат во сопственост не-
подвижен имот на подрачјето за кое се воведува 
самопридонесот, но само под услов тие да имаат 
непосредна или посредна корист од објектите што 
ќе се градат со средствата од самопридонесот. 

Во конкретниов случај во членот 2 од оспо-
рената одлука, покрај работните луѓе и граѓаните 
кои имаат живеалиште на подрачјето на месната 
заедница Миравци, како обврзници на самопридо-
несот се предвидени и лица кои повремено вршат 
услуги на подрачјето на оваа месна заедница и се 
задолжени со 2,5% како другите обврзници. 
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Со оглед на тоа што лицата кои повремено вр-
шат услуги на подрачјето на месната заедница за 
која се воведува самопридонесот, немаат живеа-
лиште, ниту пак имаат неподвижен имот на под-
рачјето на кое се воведува самопридонесот, однос-
но немаат заеднички интереси и потреби со работ-
ните луѓе и граѓаните од тоа подрачје, Судов смета 
дека нема основ овие лица да бидат обврзници на 
самопридонесот, кога со самопридонес се здружу-
ваат средства за задоволување на таквите интере-
си и потреби, поради што смета дека овој дел од 
член 2 од оспорената одлука не е во согласност со 
членот 10 од означениот закон. 

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

У. бр. 31/82 
17 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

401. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 23 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ РДБ ИВ А предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на Правилникот за распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка, донесен од работниците во Ученичкиот 
дом „Браќа Миладиновци" во Штип со референ-
дум одржан на 28 јануари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Ученичкиот дом „Браќа Мила-
диновци" во Штип на начинот предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општините Штип, Пробиштип и Све-
ти Николе во Штип му поднесе на Уставниот суд 
на Македонија предлог со барање да ја оцени ус-
тавноста и законитоста на правилникот означен во 
точката 1 на ова решение. Според наводите во 
предлогот, овој правилник бил противуставен и не-
законит затоа што не содржел никакви основи и 
мерила за, распределба на средствата за лични до-
ходи на работниците. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник содржи Методологија за вреднување на 
работите и работните задачи со разработен систем 
на основи и мерила. Така, со нејзиниот член 2 се 
предвидени следните основи: сложеноста, одговор-
носта во работата, условите за работа и квалите-
тот во работата. Сите овие основи во натамошните 
одредби на методологијата (член 3 до 17) се разра-
ботени во подоснови, кои во посебна табела се 
вреднувани за секој работник и е даден вкупниот 
број на бодовите. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник со-
држи основи и мерила за распределба на средства-
та за лични доходи, Судот оцени дека тој не е во 
несогласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија и дека не е во спротивност со 
ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 198/81 
23 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

402. 

Уставниот суд на Македонија, на основа чле-
нот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седница-
та одржана на 23 јуни 1982 година, донеле 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 3548, донесена 
од Работничкиот совет на Основната организација 
на здружениот труд „Мебел", во состав на Работ-
ната организација Дрвно-индустриски комбинат 
„Црн Бор" во Прилеп на седницата одржана на 3 
октомври 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СЕМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Мебел" во Прилеп на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Општествениот правобранител на самоуп-
равувањето за општините Прилеп и Крушево во 
Прилеп му поднесе на Уставниот суд на Македо-
нија предлог за оценување на одлуката означена 
во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во 
предлогот, оспорената одлука била противуставна 
и незаконита затоа што била донесена од работ-
ничкиот совет на основната организација на здру-
жениот труд, а не од работниците со референдум. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената 
одлука е донесена од работничкиот совет на озна-
чената основна организација и дека со неа е пред-
видено на сите вработени во оваа основна орга-
низација да им се зголеми личниот доход за по 50 
бода на секој вработен сметано од 1 септември 1981 
година. 

Со членот 463 од Законот за здружен труд е 
предвидено работниците во основната организација 
со референдум да одлучуваат за основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични дохо-
ди и за заедничка потрошувачка на работниците. 
Од оваа законска одредба несомнено произлегува 
дека одлучувањето за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи е неоту-
ѓиво право на работниците во основната организа-
ција на здружениот труд и дека тие овие основи и 
мерила ги утврдуваат со самоуправен општ акт кој 
го донесуваат со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука ја до-
нел работничкиот совет, а не работниците со ре-
ферендум, Судот оцени дека таа е во спротивност 
со членот 463 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бо. 221/81 
23 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тикалечен печат поп начив: ..Собна-
н а на општина Титов Велес — Одделение за оп-
штествени приходи" се огласува за неважен. (4642) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Цертификат за уплатено 145.000,00 динари бр. 

0206432, издаден од Народна банка на Југославија, 
Војни сервис — Београд, на име Бошко Димовски, 
бул. „Илинден" бр. 89/35, Скопје. (3471) 

Чекови од 124929-124930, издадени на ден 16. 
XI. 1981 од Љубљанска банка — Основна банка 
— Скопје, на име Попоски Мирослав, ул. „29 Но-
ември" бр. 5-а, Скопје. (3326) 

Воена книшка на име Мидаим Саипи, е. Рома-
новце, Куманово. (4606) 

Инвалидска книшка за повластено возење на 
име Ристе Витанов, ул. „X. Карпош" бр. 69, Штип. 

Воена книшка на име Јанче Витамовски, е. 
Прељубиште, Тетово. (4754) 

Воена книшка издадена од Толмин на име Ге-
оргиевски Борис Цане, е. Осиче, Крива Паланка. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ е. Огут на име Георгиевски Борис Цане, е. 
Осиче, Крива Паланка. , (4769) 

Воена книшка на име .Мирче Л. Трпковски, е. 
Теарце, Тетово. (4796) 

Воена книшка на име Идриз Идризи, ул. „127" 
бр. 12, Тетово. (4808) 

Пасош на име Татјана Јованова ул. „Вера Ци-
ривири" бр. 8/И, Штип. (4811) 

Режиска карта, издадена од ЖТП — Скопје 
на име Глигор Георгиевски, ул. „М. X. Јасмин" бр. 
18/3, Скопје. (4815) 

Воена книшка АШ 06928, издадена од ОВР Дел-
чево на име Симовски Љубе ул. „Благој Стојме-
нов" бр. 9, .Делчево. (4824) 

Оружен лист бр. 30, издаден од ОВР — Маке-
донски Брод на име Мицкоски Милетија, е. Рус-
јаци, Македонски Брод. (4826) 

Оружен лист бр. 29, издаден од ОВР — Маке-
донски Брод на име Мил ети је Мицкоски, е. Ру е ја-
ци, Македонски Брод. <4827) 

Чековна карта бр. 1723677 на име Баќир Алис-
пахић плоштад „М. Тито" бр. 35/1/8 — Куманово. 

Воена книшка бр. АР-51545 на име Аметзија 
Авзији, е. Челопек, Тетово. (4856) 

Воена книшка на име Павле Апостоловски, е. 
Д. Седларце, Тетово. (4865) 

Воена книшка на име Зендел Бафтијари, е. 
Челопек, Тетово. (4874) 

Воена книшка на име Назми Фазали, е. Г. Кол-
ник, Тетово. (4875) 

Воена легитимација на име Димко Димков, бул. 
ЈНА бр. 18/7, Штип. (4880) 

Пробни таблици на име Шефкет Муслија, е. 
Оризаре — Куманово. (4933) 

Воена книшка на име Каба Веби, е. Велешта, 
Струга. (4933) 

Штедна книшка бр. 10208-26 на име Тасе Тасев, 
ул. „Тризла" бр. 42, Прилеп. (4940) 

Воена книшка на име Илија Ангелески, е. За-
брчани, Прилеп. (4941) 

Возачка дозвола на име Иван Пантазијев, ул. 
„Трст" бр. 35, Штип. (4944) 

Цертификат бр. 0207071-2 од 31. III. 1982 годи-
на на износ од 145.000,00 динари за возило „101 С", 
издаден од Аутобанка — Крагујевац на име Киро 
Додевски, е. Ранковци, Крива Паланка. (4949) 

Свидетелство за УШ оделение на име Мидхар 
Селими, е. Топлица, Гостивар. (6151) 

Свидетелство на име Амити Бајрам, е. Глоѓи, 
Тетово (6152) 

Свидетелство за I клас на име Васко Ристоски, е. 
Беловиште, Тетово. (6153) 

Свидетелства за III и IV клас на име Емри 
Фидан, е. Бањица, Гостивар. (6154) 

Диплома за завршено средно образование на 
име Емри Фидан, е. Бањица, Гостивар. (6155) 

Свидетелство за I и II клас на име Азири Са-
дин, Гостивар. (6156) 

Воена книшка на име Благоја Михајловски, 
Скопје. (6157) 

Воена книшка на име Гуро Ѓорѓиевски, е. Ка-
дино, Скопје. (6158) 

Свидетелство од III и IV година на име Митре 
Трајковски, Скопје. (6159) 

Свидетелство за II година на име Снежана Да-
витковска, е. Мамутчево, Титов Велес. (6160) 

Диплома за КВ електричар на име Љупчо 
Стојановски, ул. „В. Карангелеоии", бр. Ш/32, Би-
тола. - (6163) 

Свидетелство за I година на име Тихомир 
Цветковик, е. Табановце, Куманово. (6164) 

Здравствена легитимација на име Камбери Е-
мине, ул. „Правда Спасовска", бр. 2, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Петко Јов-
чевски, ул. „Вера Котоска" бр. 20, Куманово. (6166) 

Здравствена легитимација на име Драган Сто-
јановски, ул. „Горче Петров", ор. 37, Куманово. 

Работна книшка на име Зора Стефановска, н. 
Карпош, бр. 32, Куманово. (6168) 

Здравствена легитимација на име Цветанка Ја-
невска, е. Мургаш, Куманово. (6169) 

Здравствена легитимација на име Рамадани 
Шенаси, е. Липково, Куманово. (6170) 

Свидетелства за III и IV година на име Асип 
Исмаила, ул. „Бл. и Туне", бр. 40, Куманово. (6171) 

Диплома за завршена гимназија на име Асип 
Исмаили, ул. „Бл. и Туне", бр. 40, Куманово. (6171) 

Здравствена легитимација на име Ивановски 
Гуте, е. Шоп. Рударе, Кратово. (6172) 

Лична карта на име Ивановски Гуте, е. Шоп, 
Рударе, Кратово. (6173) 

Работничка книшка на име Раиф Тамрооки, 
е. Преглово М. Брод. (6174) 

Свидетелство за IV одделнеие на име Румена 
Коцева, е. Долно Врановци, Титов Велес. <6175) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дра-
гица Ѓорѓинска е. Башино село, Титов Велес. (6176) 

Свидетелство на име Љубенка Тракоска, ул, 
„4 јули", бр. 4, Титов Велес. (6177) 

Работничка книшка на име Олга Анастасие-
ска, Гостивар. (6178) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемети Бесиме, е. Раковец, Тетово. (6179) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мемети Шилибарие, е. Раковец, Тетово. (6180) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шасине Сулејмани, е. Раковец, Тетово. (6181) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сулејмани Муламет, е. Раковец, Тетово. (6182) 

Свидетелство за завршен испит на име Зо-
ран Николовски ул. „Караорман", бр. 26, Тетово. 

Диплома за завршена гимназија на име Ја-
купи Љатиф, е. Г. Речица, Тетово. (6184) 

Свидетелства за II, III и IV година на име 
Незири Зулќуфи, ул. „Горче Петров" бр. 32, Те-
тово. (6185) 

Свидетелства за III и IV година и диплома 
за завршено средно образование на име Адеми 
Џелал ул. „И. Л. Рибар" бб. Тетово. (6186) 

Здравствена легитимација на ие Шериф Бер-
зат, ул. „К. Ј. Питу" бр. 103, Тетово. (6187) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќефеире Бафтијари, е. Одри, Тетово. (6188) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рабије Бафтијари, е. Одри, Тетово. (6189) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рабије Бафти јари, е. Одри, Тетово- (6189) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емине Бафтијар^ е. Одри, Тетово. (6190) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зурафет Бафтијари, е. Одри, Тетово. <6191) 

Здравствена легитимација на име Идриза Па-
јазит, е. Озормиште, Тетово. (6192) 

Здравствена легитимација на име Рамадани 
Шеќибе, ул. „Б. Тоска", бр. 167, Тетово. (6193) 

Свидетелство за завршен испит на име Деим 
Беџети, Тетово. (6194) 
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Свидетелство за II година на име Ведат Це-
фари, е. Желино, Тетово. (6195) 

Свидетелство за II, III и IV година на име 
Незири Бурханедин, ул. „Б. Кидрич", бр. 47, Те-
тово. (6196) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Даница Димитрова ул. „Никола Вапцаров", бр. 
27, Кочани. (6197) 

Лична карта на име Киро Точев, ул. „Страшо 
Пинџур", бр. 1/2, Виница. (6198) 

Диплома на и&е Васка Атанасова, е. Блатец, 
Виница. (6199) 

Свидетелство за II година на име Ленче Стој-
кова, е. Подареш, Радовиш. (6200) 
г Работна книшка на име Раде Коцев, с. Орао-

Свидетелство за VIII одделение на име Сашо 
Сековски, Скопје. (5629) 

Свидетелство на име Асани Бари, с. Корошиш-
те, Струга. (5630) 

Свидетелство за II година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на име Димитриевски Славе, Ти-
тов Велес. (5631) 

Студентски индекс, на име Димитровски Ни-
кола, с. Градско. (5632) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
ХТТУ „Борис Кидрич", Т. Велес на име Иванова 
Илинка, с. Отовица, Титов Велес. (5633) 

Свидетелство за II година, издадено од УЦСО 
„К. Неделковски" на име Атансов Димо, Титов 
Велес. (5634) 

Свидетелство за III година на име Стојан Бо-
гески, Титов Велес. (5635) 

Документ на име Стево Андов, Титов Велес. 
Свидетелство на име Мирјана Јакимова, Титов 

Велес. (5637) 
Свидетелство за II година гимназија на име 

Драгослав Поп — Андонов, Титов Велес. (5638) 
Работна книшка на име Василка Илиевска, Ка-

вадарци. (5639) 
Свидетелство за VIII одделение на име. Џафер 

Исмали, е. Желино, Тетово. (5640) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нухиу 

Шерафет, е. Боговиње, Тетово. (5641) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан 

Пај азити, е. Челопек, Тетово. (5642) 
Свидетелства за I, II, III и IV година гимнази-

ја на име Нури Мемиши, е. Д. Палчиште, Тетово. 
Диплома, издадена од гимназија на име Нури 

Мемиши, е. Д. Палчиште, Тетово. (5644) 
Свидетелство за I година на име Рамадан Мер-

јем, Тетово. (5645) 
Свидетелство за II година, гимназија на име 

Агим Зибери, е. Д. Палчиште, Тетово. (5646) 
Здравствена легитимација на име Сабри Аги-

.фи, е. Порој, Тетово. (5647) 
Здравствена легитимација на име Џевдет Илиа-

зи, е. Доброште, Тетово. (5648) 
Свидетелства за I и II клас, издадени од гим-

назија на име Исеини Земјди, е. Џепчиште, Тетово. 
Работна книшка на име Амети Асан, е. Пр-

шовце, Тетово. (5650) 
Диплома за средно образование на име Јонуз 

Зеј нели, е. Шипковица, Тетово. (5651) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ча-

ниевска Билјана, Берово. (5652) 
Свидетелство за VIII одделение на име ѓорѓи 

Јанковски, Виница. (5653) 
Здравствена легитимација на име Трајковска 

Лазаринка, Виница. (5654) 
Здравствена легитимација на име Семра Ади-

ловска, Виница. (5655) 
Свидетелство за III година на име Валериј 

Илиевски, Пробиштип. (5656) 
Свидетелства за I, И, III и IV година средно 

техничко училиште на име Здравко Стојанов, е. 
Истибања, Кочани. (5657) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ан-
дреа П. Андоновски, Скопје. (5658) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ — 
Прилеп, на име Илија Трачевски, Прилеп. (5659) 

Свидетелство за II година, издадено од Еко-
номското училиште во Прилеп на име Крстеска 
Татјана, Прилеп. (5660) 

Свидетелство за IV одделение на име Иваноски 
Драшко, Прилеп. (5661) 

Свидетелство за IV одделение на име Борис 
Стојаноски, е. Бонче, Прилп. (5662) 

Свидетелство за II клас на име Димче Трај-
коски, Прилеп. (5663) 

Свидетелство за VI одделение на име Веј ат 
Абдулоски, Прилеп. (5664) 

Свидетелство за I година на име Азиру Ке-
нон, е. Черкези, Куманово. (6130) 

Здравствена легитимација на име Трајанка 
Саревска, ул. „Ѓорче Петров" бб, Куманово. (6131) 

Свидетелство на име Зоран Трајковски, ул. „Д. 
Туцовиќ", Куманово. (6132) 

Свидетелство на име Видослав Стојковски, е. 
Секулица, Кратово. (6133) 

Уверение на КВ бравар на име Русе Пешев-
ски, ул. „Прохор Пчински", бр. 22, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација на име Коле Спа-
сов, Кратово. (6135) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вен-
цо Стојковски, е. Секулина, Кратово. (6136) 

Свидетелство за IV година на име Доче Стан-
ковски, е. Подржикоњ, Кр. Паланка. (6137) 

Свидетелство за I клас на име Ајвази Садри, 
е. Горно Седларце, Тетово. (6138) 

Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение 
на име Лутвиум Мухамет, е. Доброште, Тетово. 

Свидетелство за завршено средно образование 
на име Акиф Гафури, е. Доброште, Тетово. (6140) 

Свидетелство за I, И, Ш и IV година и сви-
детелство за завршено средно образование на име 
Адили Шенаси, ул. „154", бр. 7, 'Тетово. (6141) 

Здравствена легитимација ина име Џамиље 
Абдулахи, е. Пирок, Тетово. (6142) 

Свидетелства за I, И, Ш и IV година и дипло-
ма за завршено средно образование на име Зибер 
Муареми, е. Шипковица, Тетово. (6143) 

Здравствена легитимација на име Рами Реце-
пи, е. Селце, Тетово. (6145) 

Здравствена легитимација на име Лезам Бај-
рами, е. Селце, Тетово. (6146) 

Свидетелство на име Гарип Мисими, е. Пал-
чиште, Тетово. (6147) 

Здравствена легитимација на име Јусуф Мус-
тафа, е. Теарце, Тетово. (6148) 

Свидетелство за IV одделение на име Хазби 
Рамадани, е. Добридол, Гостивар. (6149) 

Здравствена легитимација на име Кефсет Бе-
луми, ул. „Бајрам Шабани", бр. 28, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Чамиљи Ми-
р ј а н е , е. Пирок, Тетово. (6237) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Закири Зебиде, е. Камењане, Тетово. (6238) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зекири Харијете, е. Камењане, Тетово. (6239) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Адеми Сарвет, е. Камењане, Тетово. (6240) 

Лична карта на име Јаја Салим, е. Одри, Те-
тово. (6241) 

Земјоделска здравствела легитимација на име 
Есад Зеќири, е. Камењане, Тетово. (6242) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љума Низемет, е. Камењане, Тетово. (6243) 

Земјоделска здравствна легитимација на име 
Садиме Зеќири, е. Камењане, Тетово. (6245) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сервет Зеќири, е. Камењане, Тетово- (6246) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Пеније Зеќири, е. Камењане, Тетово. (6247) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Селам Земири, е. Камењане, Тетово. (6248) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аким Зеќири, е. Камењане, Тетово. (6249) 

Свидетелство за VIII одделение на име Реџеп 
Рецепи, е. Врапчиште, Гостивар. (6250) 
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Работна книшка на ш е Ванчо Пандуроски, 
ул. „Скопска" бр. 97, Кочани. (6252) 

Здравствена легитимација на име Душко Ме-
ханџиооки, виница. (6253) 

Свидетелство за VI одделение на име мита 
Костадинова, Кочани. (6254) 

Воена книшка на име Тај ур Нуредина Скопј е. 
Пасош на име Ордан Петрески, е. Трој креп, 

Прилеп. (6258) 
Свидетелство за I клас на име Кајметка Аса-

носка, ул. „Д. Завој", бр. 23, Прилеп. (6259) 
Здравствена легитимација на име Дане Маму-

товски, ул. „Веселин Маслеша", бр. 2, Куманово. 
Работна книшка на име Османи Кемал, е. Ло-

јане, Куманово. (6261) 
Здравствена легитимација на име Бобан Ар-

совски, ул. „Бајрам Шабани", бр. 96, Куманово. 
Здравствена легитимација на име Авни Мура-

ти, ул. „Крсте Мисирков", бр. 28, Куманово. (6263) 
Здравствена легитимација на име Бранко Ми-

тровски, ул. „Драган Стопаревиќ", бр. 92-а, Кума-
ново. (6264) 

Здравствена легитимација на име Јордан Та-
сиќ, е. Ст. Негоричане, Куманово. (6265) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Тасиќ, е. Ст. Негоричане, Куманово. (6266) 

Здравствена легитимација на име Катица Пет-
ковска, ул. „III Македонска ударна бригада", бр. 
28, Куманово. (6267) 

Здравствена легитимација на име Марјан Кра-
левски, Куманово. (6268) 

Диплома за средно училиште на име Рамиз 
Сулејман, Куманово. (6269) 

Свидетелство за III и IV клас на име Сулеј-
ман Рамиз, ул. „Вања Петасова", бр. 4-а, Кума-
ново. (627°) 

Здравствена легитимација на име Димчеви]* 
Драгомир, е. Ст. Нагојричане, Куманово. (6271) 

Свидетелство за VIII одделение на име Симо 
Цветковски, е. Живалево, Кратово. (6272) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миесер 
Дервиши, е. Делогожда, Струга. (6273) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Асим Насуфоски, е. Преглово, Македонски Брод. 

Свидетелство за I, II и III година на име Гли-
гор Петров, Титов Велес. (6275) 

Свидетелство за завршен испит на име Коста-
дин Каракашев, ул. „Првомајска", бр. 36, Титов 
Велес. (6276) 

Свидетелство за VIII одделение на име Дими-
тар Атанасовски, е. Иванковци, Титов Велес. (6277) 

Свидетелство за VI одделение на име Јован 
Иванов, Титов Велес. (6278) 

Здравствена легитимација на име Шефки Ис-
маили е. Џепиште, Тетово- (6279) 

Лична карта на име Малик Исмаили, е. Г. Ре-
чица, Тетово. (6280) 

Свидетелство за III година на име Јусуфи Ме-
рите, Тетово. (6281) 

Диплома на име Ружди Хашиди, Тетово- (6282) 
Свидетелство за завршен испит на име Муста-

фа Беадини, е. Камењане, Тетово. (6283) 
Свидетелство за завршен испит на име Зоран 

Кировски, Гостивар. (6284) 
Свидетелство за IV година на име Демири 

Рустем, е. Беловиште, Гостивар. (6285) 
Свидетелство за IV одделение на име Рамизе 

Емрулаи, Гостивар. (6286) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нури-

ман Мустафаи, е. Балиндол, Гостивар. (6287) 
Свидетелство за I година на име Крум Котев, 

ул. „Ј. Сандански", бр. 20, Делчево. (6288) 
Свидетелство од Ц1 година на име Ванчо Пан-

дурооки, ул. „Скопска", бр. 92, Кочани. (6289) 
Уверение за завршен шивачки курс на име 

Здравка Клименкова, ул. „Лазар Андонов", бр. 31, 
Кочани. (6290) 

Здравствена легитимација на име Киро Ива-
нов, Виница. (6291) 

Диплома на име Мустафа Гази, е. Неготино, 
Гостивар. (6251) 
' Свидетелства за I и III година на име Станчо 
Богатинов, ул. „Цветан Димов", бр. 20, Кочани. 

Ученичка книшка за средно училиште на име 
Станчо Богатинов, ул. „Цветан Димов", Ор. 20, Ко-
чани. (6293) 

Свидетелство за VIII одделение на име Раде 
Крстески, е. Тополчани, Прилеп. (6294) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 

Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници во сите наставнички 
звања по следните наставни области и подрач-
ја: 
1. Наставник од областа на горење, горива и 

печки (реизбор); 
2. Еден наставник од областа на синтетски про-

изводи, подрачје процеси на секундарни петрохе-
миски производи; 

3. Еден наставник од областа на синтетски про-
изводи, подрачје основни процеси во технологијата 
на синтетски производи; 

4. Еден наставник од областа на синтетски про-
изводи, подрачје технологија на базни органски 
производи. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-
ници и соработници на Факултетот. 

Кандидатите со молбата да приложат: диплома 
за завршено образование, список на објавени тру-
дови, како и примерок од трудовите и посебно на-
пишана куса биографија. 

.Пријавите со приложената документација, кан-
дидатите можат да ги достават секој работен ден 
во Архивата на Факултетот или преку пошта. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на об-
јавувањето. (246) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 17/79) и 
член 273 од Статутот на општина Кратово, Собра-
нието на општина Кратово, на заедничка седница 
на Соборот на здружениот труд, Општествено-по-
литичкиот собор и Соборот на месните заедници, 
одржана на 9 јули 1982 година, донесе 

О Б Ј А В А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЕДЕН СУДИЈА 

ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КРАТОВО 

1. Се објавува дека во Општинскиот суд во 
Кратово се врши избор на претседател и еден су-
дија на Општинскиот суд во Кратово. 

2. Кандидатите, покрај општите услови пред-
видени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

—• да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имат положен правосуден испит; 
— да поседуваат морално-политички квалитети 

за вршење на судска функција. 
Молбите (пријавите) заедно со доказите дека 

ги исполнуваат пропишаните услови се доставу-
ваат до Комисијата за избор и именување на Соб-
ранието на општина Кратово. 

3. Објавата е отворена 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Кратово" и „Службен весник на СРМ". (245) 
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^редоа за пропишување посеони услови 
и критериуми во организациите на здру-
жениот труд за продолжување на рокот 
од член «31 од Законот за заштита на 
воздухот од загадување — — — — 569 
Одлука за ооврската за доставување це-
новник за поодделни производи и услу-
ги на репуоличката заедница за раооти 
на цените, заради заверка — — — — 571 
Одлука за изменување на Одлуката за 
премија на пченица за родот во 1982 
година — — — — — — — — — 572 
Решение за разрешување и именување 
началник и членови на Репуоличкиот 
штао за цивилна заштита — — — 572 
Решение за давање согласност за имену-
вање директор на центарот за странски 
јазици — скопје — — — — — — 573 
Решение за повторно назначување пот-
секретар за Јавна оезоедност во репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти — — — — — — — — — 573 
решение за назначување помошник на 
реиуоличкиот секретар за финансии — 573 
решение за назначување помошник на 
репуоличкиот секретар за финансии — 573 
решение за назначување потсекретар во 
Репуоличкиот комитет за општостопан-
ски раооти и пазар — — — — — 573 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на репуоличкиот комитет 
за економски односи со странство — — 574 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Репуоличкиот комитет 
за општостопански раооти и пазар — — 574 
Решение за назначување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за општостопански работи и пазар — 574 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика — 574 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 574 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика — — — — — 574 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот комитет за образование и 
наука — — — — — — — — — 575 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за образование и наука — — — — 575 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за образование и наука — — — — 575 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за култура — — — — — — — — 575 
Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за култура — — — — — — — 575 

383. Решение за назначување потсекретар во 
ренуоличкиот комитет за меѓународни 
односи — — — — '— — — — — 575 

384. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Јгеиуоличниот комитет 
за меѓународни односи — — — — — 576 

385. Решение за назначување помошник на 
претседателот на репуоличкиот комитет 
за информации — — — — — — .576 

386. Решение за назначување помошник на 
претседателот на репуоличкиот комитет 
за законодавство и организација — — 576 

387. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Репуоличкиот комитет 
за законодавство и организација — — 576 

388. Решение за давање согласност за имену-
вање директор на Институтот за маке-
донски Јазик „Крсте Мисирков" — 
Скопје — — — — — — — — — 576 
389. Решение за утврдување престану-
вање на функцијата претседател, заме-
ник претседател и членови и за имену-
вање претседател, заменик претседател 
и членови на Координациониот одОор за 
организациите на здружен труд кои вр-
шат раооти на надворешно-трговскиот 
промет — — — — — — — — — 576 

390. Решение за утврдување престанување 
функцијата член и заменик член и за 
именување член и заменик член на Уп-
равниот одбор на ФОНДОТ за финанси-
рање на зголемувањето на враоотенос-
та во стопански недоволно развиените и 
во изразито емиграционите подрачја на 
СФРЈ — — — _ — _ — 577 

391. Правилник за изменување на Правилни-
кот за формата и содржината на пловид-
бената дозвола и регистарските таолици 
и начинот на издавањето на пловидОена-
та дозвола и регистарските таолици — 577 

392. Решение за одобрување на учебникот Ге-
ографија за I клас на средното образо-
вание — — — — — — — — — 578 

393. Решение за одобрување на учебникот 
Послужување — — — — — — — 578 

394. Решение за одобрување на учебникот 
Микробиологија на прехранбени произ-
води — — — — — — — — — 578 

395. Решение за одобрување на учебникот 
Математика за V одделение — — — 578 

396. Решение за одобрување на учебникот 
Основи на техниката и производството 
за V одделение — — — — — — — 578 

397. Решение за одобрување на учебникот 
Технологија за прехранбени производи 
— овошје и зеленчук — — — — — 579 

398. Решение за одобрување на учебникот 
Технологија на боење и печатење — — 579 

399. Решение за одобрување на учебникот 
Испитување на текстилот — — — — 579 

400. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 31/82 од 17 јуни 1982 година — 579 

401. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 198/81 од 23 јуни 1982 година 580 

402. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 221/81 од 23 јуни 1982 година 580 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски: Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев"— Скопје. 


