
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 15 јуни 1979 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 8 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

261. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

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

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Економскиот факултет во Скопје: 

Даница Поповска, 
Слободан Чекезов, и 
Вите Леј ановски. 
П. За претставници на општествената заедницо 

во Советот на Економскиот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Слободанка Чадиковска, професор во Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" — Скопје, 

Петко Гашевски, директор на Љубљанската 
банка филијала — Скопје, и 

Васил Андонов, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1319 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

262. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
мај 1979 година, донесе 

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

ВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешува 
претставникот на Општествената заедница во Сове-
тот на Филолошкиот факултет во Скопје, 

Џевад Гега. 

П. За претставник на општествената заедница 
ЕО Советот на Филолошкиот факултет во Скопје 
се именува 

Чедомир Груевски, советник во Републичкиот 
секретаријат за наука и образование. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1320 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

263. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

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

ВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешува 
претставникот на општествената заедница во Со-
ветот на Филозофско-историскиот факултет во 
Скопје 

Видое Видичевски. 
П. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Филозофско-историскиот факултет 
во Скопје се именува 

Михаило Поповски, општествено-политички 
работник во Републичката конференција на ССРНМ 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦ,ИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1321 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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264. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
24 маз 1979 година, донесе 

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

ВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 
ВО СТРУМИЦА 

I. Поради истекот на мандатот се разрешува 
претставникот на општествената заедница во Сове-
тот на Вишата земјоделска школа во Струмица 

Томе Николов. 
П. За претставник на општествената заедни-

ца во Советот на Вишата земјоделска школа во 
Струмица се именува 

инж. агр. Владо Котев, делегат во Соборот на 
здружениот труд во Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1322 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

265. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76),. Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 
1979 година, донесе 

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

ВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 
БИТОЛА 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Педагошката академија во Битола 

Милка Хаџи Илиоска, и 
Анастас Костој чиповски. 
И. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Педагошката академија во Битола се 
именуваат: 

Милисав Ристевски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, и 

Горѓи Лумбуровски, секретар на Општинската 
конференција на ССРН — Битола. 

С О Б Р А Н И Е Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

БРОЈ 08-1323 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

266. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор одржани на 24 
мај 1979 година, донесе 

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

ВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 
ШТИП 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Педагошката академија во Штип: 

Дафинка Мијовска, и 
Јордан Митрушев. 
П. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Педагошката академија во Штип се 
именуваат: 

Симеон Филиповски, член на Извршниот совет 
на Собранието на општина Виница, и 

Димитар Василев, директор на Осумгодишното 
училиште „Славчо Стојменски" — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1324 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

267. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешува 
претставникот на општествената заедница во Со-
ветот на Вишата школа за социјални работници во 
Скопје 

Слободан Арсов. 
П. За претставник на општествената заедница 

во Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје, се именува 

Стр. 526 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



15 јуни 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Живко Наумовски, началник на Стручната 
служба на Републичката интересна заедница за 
вработување на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1325 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

268. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО 

БИТОЛА 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Вишата земјоделска школа во Битола: 

Ацко Китановски, и 
Борис Обедниковски. 
П. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Вишата земјоделска школа во Би-
тола се именуваат: 

Душко Стоев, секретар на Републичкиот одбор 
за земјоделство при Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија, и 

инж. агр. Димитар Димевски, шеф на развојната 
служба при ЗИК „Пелагонија" — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1326 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

269. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ 
СОВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА 

I. За претставници на општествената заедница 
во Работничкиот совет на ООЗТ Институт за ради-
ологија во Скопје се именуваат: 

д-р Босилка Шахпазова, заменик претседател 
на Самоуправната интересна заедница за здравство 
и здравствено осигурување на град Скопје, и 

Ферид Тахир, член на Претседателството на 
Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите на 
општина „Центар", директор на ООЗТ „Славија" 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1327 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

270. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор одржани на 24 мај 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СО-
ВЕТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА 

И ОНКОЛОГИЈА 

За претставници на општествената заедница во 
Работничкиот совет на ООЗТ Институт за радиоте-
рапија и онкологија во Скопје, се именуваат: 

д-р Томе Дериевски, радиолог во Медицинскиот 
центар во Битола, 

Никола Гашовски, технолог-металург во Топил-
ницата за олово и цинк „Злетово" — Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1328 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Бр. 20 - Стр. 527 
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271. 
Врз основа на член 17 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74 и 42/77), Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и на Општестве-
но-политичкиот собор одржани на 24 мај 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКО-

НОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Економскиот институт во Скопје, се име-
нуваат: 

Бошко Макревски, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина „Кисела Вода" — 
Скопје, 

Љубе Целевски, директор на СОК за град 
Скопје, и 

Иван Јорданов, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, претседател на Извршниот совет на 
Собранието на општина Кочани. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1329 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

272. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
БИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВА-

НИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот, се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
бирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, 
воспитување и образование на деца и младинци во 
Скопје: 

Евгениј а Соларска, 
Љубомир Симеонов, 
Тефик Кадриу, 
Ратко Димовски, и 
Миле Алексовски. 
П. За претставници на општествената заедница 

во Собирот на работните луѓе на Заводот за згри-
жување, воспитување и образование на деца и 
младинци во Скопје, се именуваат: 

Арифи Фета, член на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, 

Василие Поцеф, педагог во Центарот за соци-
јална работа во Скопје, и 

Ѓуро Ефтимов, инспектор во СВР — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1330 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

273. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор одржа-
ни на 24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРО-
ФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛА-

ДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО СКОПЈЕ 

I. Поради истек на мандатот, се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во ра-
ботната заедница на Центарот за професионална 
рехабилитација на младинци со оштетен слух во 
Скопје: 

д-р Богдан Бараковски, 
Ратка Крстевска, 
Регаипе Османи, 
Павле Рибарски, и 
Богољуб Вељановски. 
П. За претставници на општествената заедница 

во работната заедница на Центарот за професио-
нална рехабилитација на младинци со оштетен 
слух во Скопје се именуваат: 

Раде Атанасовски, секретар на Сојузот на глу-
вите и наглувите на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, и 

Исмет Куртагиќ, дефектолог во Републичкиот 
завод за унапредување на социјалните дејности. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1331 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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274. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

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

КАПИЈА 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Специјалниот завод Демир Капија : 

Елена Стоилова, 
Киро Миовски, 
Ристо Паланов, 
Васка Мишевска и 
Стево Димитров. 
П. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Специјалниот завод Демир Капија се 
именуваат: 

д-р Димитар Ефински, директор на Заводот за 
ментално здравје во Скопје, и 

ГАФУР ДЕРВИШИ, делегат во Собранието на 
Републичката интересна заедница за вработување, 
вработен во Општинскиот совет на Сојузот на син-
дикатите во Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1332 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

275. 
Врз основа на член 43 од Законот за соцш ал-

иа заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор 
одржани на 24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊА И ИМЕНУВА ИЧК ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИНА ВО РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИНА НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА НА ДЕНА СО ОШТЕТЕН СЛУХ 

ВО БИТОЛА 

I. Поради истекот на мандатот се разрешува 
претставникот на општествената заедница во работ-
ната заедница на Заводот за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух во Битола: 

д-р Круме Соколовски. 
П. За претставник на општествената заедница 

во работната заедница на Заводот за рехабилитаци-
ја на деца со оштетен слух во Битола се именува 

Никола Батевски, член на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, лекар, вработен во 
Медицинскиот центар во Прилеп. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1333 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

276. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 

Центарот за странски јазици во Скопје („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/65) Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и на Општествено-
но литичкиот собор одржани на 24 мај 1979 година, 
донесе 

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

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во ра-
ботната заедница во Центарот за странски јазици 
во Скопје: 

Владимир Трајковски, 
Борис Чаловски, 
Јосиф Милевски, 
Оливера Гиновска и 
Мухарем Вишко. 
II. За претставници на општествената заедница 

во работната заедница на Центарот за странски ја -
зици во Скопје се именуваат: 

Ахмет Хајдари, професор во гимназијата „Зеф 
Љуш-Марку" во Скопје, 

Ратка Крстевска, стручен соработник во Секре-
таријатот за кадровски прашања на ИС на Собра-
нието на СРМ, и 

Ванчо Шеќериноски, вработен во Републичка-
та заедница за економски односи со странство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1334 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкисѓ 
собор, 

Ката Лахтова, с. р, 

Претседател 
на Собоанието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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277. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

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

НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци во Скопје: 

Стојна Попчева, 
Никола Вардарски, 
Нурие Кадриу и 
Миле Јаќоски. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци во Скопје се именуваат: 

Петре Спасеновски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината Чаир во 
Скопје, и 

Беџети Хабил, член на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, вработен во Медицин-
скиот центар во Тетово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1335 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

278. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор 
одржани на 24 мај 1979 година, донесе 

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

ВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА ВО БИТОЛА 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола: 

Ајро Руждие, 
Ружа Блажеска, 
Пандора Иваноска, и 
Слободан Тасевски. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Домот за доенчиња и мали деца во 
Битола се именуваат: 

Радмила Милуновиќ, виша медицинска сестра 
во Училиштето за медицински сестри во Битола, и 

Павлина Василева, член на ИС на Собранието 
на општина Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1337 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

279. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76) Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор одржани на 24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАИИ И ДИРЕКТОРИ НА ВИСО-

КООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

За претставници на општествената заедница во 
конкурсните комисии за изготвување на предлози 
за избор на декани, директори во следните високо 
образовни организации се именуваат: 

— декан на Географскиот факултет во Скопје: 
Никола Куциновски, директор на Работничкиот 

универзитет „Кочо Рацин" — Скопје, 
Томе Треневски, секретар на Претседателството 

на општинската конференција на ССРНМ „Гази Б а -
ба" Скопје, 

— декан на Филолошкиот факултет во Скопје: 
Вељо Теодосиевски, самостоен советник во Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Идриз Идризи, претседател на Општинската 

конференција на ССРНМ — Тетово, 
— декан на Правниот факултет во Скопје: 
Димитар Герасимовски, директор на Центарот 

за идеолошко политички студии во Скопје, 
Живко Трајковски, секретар на Стопанската 

комора на Македонија, 
— декан на Филозофско-историскиот факултет 

во Скопје: 
Жамила Колономос, член на Советот на Ре-

публиката, 
Џавид Беговски, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

— декан на Економскиот факултет во Прилеп: 
Кирил Алексовски, делегат во Сојузниот собор 

на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, 

Даути Инајет, член на ЦК СКМ, претседател на 
Општинската конференција на ССРНМ — Струга, 

— директор на Универзитетскиот центар за био-
л о г и и и био-технички науки во Скопје: 

Даница Поповска, претседател на Комисијата 
за претставки и поплаки на Ц К СКМ, 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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Никола Горичан, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

— директор на ООЗТ — Клиника за ендокри-
нологија и болести на метаболизмот во Скопје: 

Душко Готовски, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Михаило Доревски, член на Извршниот совет 
на Собранието на општина „Центар" — Скопје, 

— директор на ООЗТ — Клиника за кардиоло-
гија во Скопје: 

д-р Димитар Котевски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

д-р Илија Кувенџиев, член на Извршниот совет 
на Собранието на град Скопје и секретар на Секре-
таријатот за здравство, 

— директор на Педагошката академија „Кли-
мент Охридски" во Скопје: 

Рамазан Балаж, советник на Претседателството 
на Социјалистичка Република Македонија, 

Спирко Спировски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

— Колегијален работоводен орган на ООЗТ — 
Институт за радиотерапија и онкологија во Скопје: 

д-р Павлина Поповска, делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, и 

Владо Поповски, член на Секретаријатот на РК 
на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1338 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

280. 
Врз основа на член 49 и 50 од Деловникот на 

Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОДБОРОТ ЗА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, 
ГРАДЕЖНИШТВО И СООБРАЌАЈ НА СОБОРОТ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Поради презафатеност се разрешува претсе-
дателот на Одборот за индустрија, енергетика, сооб-
раќај и градежништво на Соборот на здружениот 
труд 

Јордан Сребренов 
II. За претседател на Одборот за индустрија, 

енергетика, градежништво и сообраќај на Собо-
рот на здружениот труд се избира 

Стојо МИЛКОВСКИ, член на Одборот и досегашен 
заменик на претседателот на Одборот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1339 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

281. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 11 јуни 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Димче Борис Талевски, од Битола, 
2. Ацо Илија Јорданов, од Титов Велес. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 8 месеци 

се намали за 4 месеци на: 
1. Али Метуш Алиев, од с. Сарај. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Станислав Еврем Младеновиќ, од с. Славу-

јевац, 
2. Драги Михајло Прчески, од с. Буково, 
3. Мехмед Реџо Хамурлиќ, од Колонија Ра -

душа, 
4. Хасан Мехмед Туралиќ, од Штип. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 1 година на: 
1. Ванчо Душан Стојановски, од Делчево. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 9 месеци на: 
1. Драгољуб Стамен Димитриевски, од с. Луке. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 12 месеци на: 
1. Страшо Виктор Попоски, од Прилеп. 

VII 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 18 месеци на: 
1. Секип Зенул Зенули, од с. Групчин. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Миле Васил Димитровски, од с. Брусник, 
2. Владо Христо Крстевски, од Ресен. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Муртеза Мурат Зачески, од Охрид. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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X 
Изречената казна затвор во траење од 8 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сто-
ри ново кривично дело на: 

1. Борис И л и ј а Јорданов, од Титов Велес. 

X I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

во траење од 6 месеци се замени со условна осуда 
со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во 
рок од 2 години не стори ново кривично дело на: 

1. Алексо Богдан Стојаноски, од с. Десово. 

X I I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

во траење од 6 месеци се замени со условна осуда 
со тоа што таа нема да се и з в р ш и ако осудените во 
рок од 1 година не сторат ново кривично дело на; 

1. Глигор Јован Младеновски, од с. Владими-
рово, 

2. Димитри Славе Тушкаловски, од с. Велгошти, 
3. Хасан Р у ф а т Арслан, од Скопје. 

XI I I 
Изречената казна затвор во траење од два ме-

сеца се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 годи-
на не сторат ново кривично дело на : 

1. Кирил Сотир Гулевски, од Прилеп, 
2. Сибе Исмаил Толуми, од Дебар, 
3. Хашим Рушад Вејсели, од Скопје. 

XIV 
Неиздржаниот дел од казната затвор се заме-

ни со условна осуда со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудените во рок од 1 година не сто-
рат ново кривично дело на : 

1. Косте Серафин Наумовски, од с. Подмоље, 
2. Тодор Б о ж и н Пепов, од Скопје. 

XV 
Мерката на безбедност одземање на возачка 

дозвола се прости на : 
1. Борис Лазар Николовски, од с. Горно Л а -

кочереј . 
XVI 

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

Бр. 08-477 
11 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

282. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за осно-

вање на организација за приредување игри на сре-
ќа („Службен весник на СРМ", бр. 46/72), И з в р ш -
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗ-
НОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО -ХУМАНИТАРНИ-
ТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОК НА ФИЗИЧКА-

ТА КУЛТУРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Делот од приходот на организацијата на 
з д р у ж е н труд за приредување игри на среќа — 
Лотарија на Македонија , наменет за ф и н а н с и р а њ е 
на социјално-хуманитарните дејности и за р а з в и -
ток на ф и з и ч к а т а култура, се распределува : 

а) З а социјално-хума-
нитарните дејности 

1) Сојуз на здру-
ж е н и ј а т а на 
борците од НОБ 
на СРМ 

2) Црвен крст на 
Македонија 
— за редовна 

дејност 
— за изградба 

на работни 
простории на 
социјално-
хуманитарни-
те организа-
ции 

— за спроведу-
в а њ е на а к -
тивностите на 
Меѓународна-
та година на 
детето „ОН-
79" 

— за опремува-
ње на п л а н и -
нарската спа-
сувачка 
служба 

3) Сојуз на друшт-
вата за помош 
на ментално не-
доволно развие -
ните лица на 
СРМ 

4) Сојуз на слепите 
на СРМ 

5) Сојуз на глувите 
и наглувите 
на СРМ 

6) Сојуз на трудо-
вите инвалиди 
на Македонија 

7) Совет за г р и ж и 
и воспитување на 
децата на СРМ 

8) Сојуз за спорт ,и 
рекреаци ја на 
инвалидите на 
СРМ 

9) Народна техника 
на СРМ 

10) Сојуз за борба 
против алкохо -
лизмот и н а р к о -
манијата на СРМ 

11) З д р у ж е н и е на 
дистрофичарите 
на СРМ 

12) Сојуз на ц и в и л -
ните инвалиди 
од во јната 

13) Сојуз на д р у ш т -
вата на д е ф е к -
толозите на СРМ 

14) З д р у ж е н и е на 
социјалните р а -
ботници на СРМ 
З д р у ж е н и е на 
клубовите на ле -
кувани алкохо-
л и ч а р и на СРМ 

16) Друштво на ди-
јабетичарите на 
СРМ 

б) З а развиток на ф и -
зичката култура 

(во динари) 

14.330.000 

15) 

1.480.000 

1.800.000 

5.000.000 

150.000 

100.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

400.000 

500.000 

300.000 

200.000 

300.000 

200.000 

300.000 

100.000 

100.000 

100.000 

300.000 

17.611.000 
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1) Сојуз на физич-
ката култура на 
Македонија 

2) Самоуправни ин-
тересни заедници 
на физичката 
култура на оп-
штините 

в) За Фудбалскиот со-
јуз на Југославија 
за користење на ка-
лендарот на нат-
преварувањето (10'0/о 
од планираниот про-
мет на спортската 
прогноза) 

1.761.000 

15.850.000 

7.200.000 

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

3. Доколку Лотаријата на Македонија не го 
оствари финансискиот план за 1979 година во це-
лина, на организациите од точката 1 на оваа одлу-
ка ќе им бидат сразмерно намалени средствата ут-
врдени со одлуката за ист процент за кој е на-
малено остварувањето на финансискиот план. 

4. Доколку Лотаријата на Македонија оствари 
приход поголем од износот утврден со финансис-
киот план за 1979 година, разликата на повеќе 
остварениот приход нема да се распределува на 
корисниците од точката 1 под а) туку ќе се издвои 
на посебна евидентна сметка ка ј Лотаријата на Ма-
кедонија како нераспределен износ, кој ќе се рас-
предели во наредната година за намените што ќе 
бидат дополнително определени, а за корисниците 
од точките 1 од б) разликата на повеќе остваре-
ниот приход ќе се распредели според нивното 
учество во распределбата на средствата определе-
на со оваа одлука. 

5. Лотаријата на Македонија е должна сразмер-
ниот дел од приходот што ќе го остварува во те-
кот на годината да им го уплатува на корисниците 
од оваа одлука најдоцна до 15-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. 23-1049/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 

283. 

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

наат средства во износ од 25.000.000 динари на оп-
штините во кои организациите на здружен труд од 
областа на земјоделството претрпеле штета од еле-
ментарни непогоди. 

Средствата на солидарноста од став 1 на овој 
член им се доделуваат на општините и тоа: 

1. Општина Битола 
2. ,, Прилеп 
3. ,, Ресен 
4. ,, Скопје 
5. „ Неготино 
6. ,, Св. Николе 
7. ,, Радовиш 
8. ,, Дебар 

9.100.000 динари 
5.600.000 
2.800.000 
2.200.000 
2.100.000 
2.300.000 

650.000 
250.000 

Член 2 
Средствата на солидарноста општините од 

член 1 на оваа одлука ќе ги распределат на основ-
ните организации на здружениот труд од областа 
на земјоделството според критериумите што ќе ги 
определат собранијата на општините 

Член 3 
Средствата на солидарноста се доделуваат без 

обврска на враќање. 

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

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

Бр. 23-1052/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 

284. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

Врз основа на член 5, а во врска со член 3, 
став 2 од Законот за условите и начинот на корис-
тење на средствата на солидарноста за отстранува-
ње на последиците од елементарни непогоди во Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 18/76 и 30/76), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-

ДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, се доделу-

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 3 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - СИЛОСЕН СМЕСТУВАЧКИ КА-
ПАЦИТЕТ ОД 6.000 ТОНИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА 
СОНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ ВО АТАРОТ НА С. ПРО-

ЕВЦЕ ВО ОПШТИНА КУМАНОВО 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — силосен сместувачки капацитет од 6.000 то-
ни за складирање на сончогледово семе на кп. 934/2 
во К. О. Проевце, општина Куманово, во смисла на 
член 40, став 2 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ издаден од Собранието на општината Кума-
ново (локација бр. 39/П од 18. ХП. 1978 година во 
размера 1:1.000), кој се наоѓа во Републичкиот се-
кретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1096/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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285. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - ПАТ ОД I РЕД ПРИЛЕП - БИ-

ТОЛА, ДЕЛНИЦА ОД КМ. 1 -Ј- 363,50 ДО КМ. 
21 700 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ПРИЛЕП 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — пат од I ред Прилеп — Битола, делница од 
км. 1 Н- 363,50 до км. 21 700 на подрачјето на 
општината Прилеп, во смисла на член 40, став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на патот во размер 
1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретари-
јат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1097/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

287. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - ДВ 110 КУ КОЧАНИ - КАМЕ-
НИЦА ОД ТС 110/35/10 КУ „КОЧАНИ" ДО ТС ВО 
КАМЕНИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ 

КОЧАНИ, ВИНИЦА И ДЕЛЧЕВО 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — ДВ од 110 кУ Кочани — Каменица, од ТС 
110/35/10 кУ „Кочани" до ТС во Каменица, на по-
драчјето на општините Кочани, Виница и Делчево, 
во смисла на член 40, став 2 од Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуацијата на трасата на ДВ НО кУ Ко-
чани — Каменица, во размер 1:50.000), кој се наоѓа 
во Републичкиот секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1095/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

286. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА 
НА ОВОШЈЕ ВО АТАРОТ НА С. ЦАРЕВ ДВОР НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект на подрачјето на општината Ресен, во смисла 
на член 40, став 2 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (геодетска подлога на локацијата во размер 
1:500), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат 
за урбанизам. 

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

Бр. 23-1136/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

288. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - РУДНИК „РЖАНОВО" СО ПРИ-
ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ: ТС 110/35/6 КУ МАГАЗИН ЗА 
ЕКСПЛОЗИВ И ДРУГИ НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМ-
НИ ОБЈЕКТИ НА ПРОСТОРОТ ОПФАТЕН СО 
КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

И 8 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
КАВАДАРЦИ 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — Рудник „Ржаново" со придружни објекти: 
ТС 110/35/6 кУ, магазин за експлозив и други над-
земни и подземни објекти на просторот опфатен со 
координатите на точките: 

1. Северозапад 
2. Север 
3. Североисток 
4. Исток 
5. Југоисток 
6. Југозапад 
7. Југозапад 
8. Запад 

У = 
У = 

У -
У = 

У = 
У г 

У = 
У = 

= 7.581.200 
: 7.583.100 
: 7.584.075 
: 7.584.950 
^ 7.585.500 
7.584.350 
7.583.450 
7.582.400 

х = 4.560.300 
х = 4.561.800 
х = 4.561.000 
х = 4.558.750 
х = 4.555.500 
х = 4.555.050 
х = 4.556.450 
х = 4.558.400 

на подрачјето на општината Кавадарци, во смисла 
на член 40, став 2 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (геодетска подлога, во размер 1:10.000), кој 
се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урба-
низам. 

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

Бр. 33-1093/1 
31 мат 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благо ј Попов, с. р. 
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289. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ОБЈЕКТ - ДВ 110 КУ РАДОВИШ - БЕРО-
ВО ОД ТС „РАДОВИШ" ДО ТС „БЕРОВО" НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ 
И БЕРОВО 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект ДВ од 110 кУ Радовиш - Берово, од ТС „Ра-
довиш" до ТС „Берово" на подрачјето на општи-
ните Радовиш и Берово, во смисла на член 40, став 
2 од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на ДВ 110 кУ Радо-
виш — Берово, во размер 1:50.000), кој се наоѓа во 
Републичкиот секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1094/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

290. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за за-

штита на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ 
ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕ-
МЕЈСТВОТО НА ХРАНИТЕЛОТ НЕМААТ СОП-
СТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУ-

ВАЊЕ 

I 
Висината на имотните услови од член 2 на За -

конот за заштита на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба се усогласува со дви-
жењето на порастот на трошоците за живот во од-
нос на 1978 година и се смета дека членовите на 
семејството на хранителот немаат сопствени сред-
ства за издржување ако: 

1. Личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 255 динари месечно по член на 
семејството; 

2. Личниот доход од работен однос и другите 
редовни приходи не изнесуваат повеќе од 510 дина-
ри месечно по член на семејството; и 

3. Збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 
не изнесува повеќе од 510 динари месечно по член 
на семејството. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-940/1 
10 мај 1979' година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
благој Попов, с. р. 

291. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 

прекршоците („Службен весник на СРМ" бр. 47/74 
и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА КАЗНЕНО -ПОПРАВЕН ДОМ ЗА 
МАЛОЛЕТНИЦИ 

1. Казнено-поправен дом за малолетници да се 
изгради во Тетово на локација што ќе ја определи 
Извршниот совет на Собранието на општина Тетово. 

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

Бр. 23-937/1 
17 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

292. 
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 доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи МИЛЕ НОВАКОВ-
СКИ, секретар на Комисијата на Претседателство-
то на Сојузот на синдикатите на Југославија за оп-
штествено економски развој и тековна политика. 

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

Бр. 17-1155/1 
31 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

293. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за фил-

мот („Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА КИНОТЕ-

КАТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Работната заедница на Кинотеката на 
СР Македонија, поради истечување на времето на 
кое се именувани, на: 

— Миле Белдедовски 
— Најден Настев 
— Димитар Тодоровски 
П. За членови на Работната заедница на Хи-

потеката на СР Македонија, се Именуваат: 
1. Зоран Вангелов, главен уредник на РТВ 

Скопје 
2. Кирил Темков, асистент на Филозофско-исто-

риски факултет во Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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3. Тодор Талевски, заменик на директорот на 
Архивот на Македонија. 

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

Бр. 17-959/1 
27 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

294. 
Врз основа на член 18 од Законот за данок на 

доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 
44/77), републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 29/76, 28/77, 35/78 и 9/79), во 
образецот „ПДЗ" во редниот број 2, по алинеја еден 
се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

— „дел од доходот за работната заедница (р. бр. 
55 од образецот Деловен резултат во текот на го-
дината = Биланс на успехот)" и 

— „издвоени средства за солидарноста". 
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 12-1315/1 
24 мај 1979 година Републички секретар 

Скопје за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

295. 
Врз основа на одредбите од член 43 став 1 од 

Општествениот договор за заедничките основи и 
мерила во усогласувањето на самоуправното уреду-
вање на односите во распоредувањето на доходот и 
чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 41/77), 
Заедничката комисија за општествено договарање, 
заедно со Службата на општественото книговодство 
во СР Македонија, го донесува следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА СА-
МОУПРАВНИ СПОГОДБИ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОС-
НОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
ХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА-

ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 

1. Во Упатството за следење на примената на 
самоуправните спогодби за заедничките основи и 
мерила за распоредување на доходот и чистиот до-
ход и распределбата на средствата за лични доходи 
(„Службен весник на СРМ", бр. 1/79), во точката 4 
зборовите „и тоа образецот ПС-1 во три примероци 
и образецот ПС-2" се бришат. 

2. Во Пресметката за распоредување на чистиот 
доход за периодот од 1. Т. до 19 година 
на образецот ПС-1 во редниот број 2 бројката „69" 
се брише; 

— во редниот број 6 во заградата пред бројката 
„70" се става бројката „69 -г"; 

— во редниот број 7 во заградата по бројката 
„77" се додаваат бројките „ + 4- 776"; 

— во редниот број 8 пред зборот „чист" се до-
дава зборот „распореден"; 

— во редниот број 11 во заградата зборовите 
„27 односно 56'' се заменуваат со бројката. „33"; 

— во редниот број 12 во текстот зборот „вкал-
кулирани" се брише, а во заградата бројките „29 
односно 58" се заменуваат со бројката „35"; 

— по редниот број 12 во пресметката се додава 
реден број 13 кој гласи: „13. Исплатен чист личен 
доход (вкупно ред. бр. 4 до 7 од посебните пода-
тоци)"; 

— редните броеви „13, 14, 15 и 16" стануваат 
редни броеви „14, 15, 16 и 17", а редните броеви 17 
и 18 се спојуваат во реден број 18 кој гласи „18. 
Планирана акумулација — средства за унапреду-
вање и проширување на материјалната основа на 
трудот и на резервите"; 

3. Во пресметката за примена на мерилото од 
самоуправната спогодба за распоредување на оства-
рениот чист доход во пресметковниот период, во 
редниот број 1 по зборовите „лични доходи" се до-
даваат зборовите: „(се пренесува на реден број 1 од 
пресметката за распоредување на чистиот доход)"; 

— во редниот број 5 зборовите во заградата 
„ред. бр. 79 минус дел од ред. бр. 85 од Б. У. кој се 
однесува на непокриените лични доходи" се заме-
нуваат со зборовите: „ред. бр. 85 од Б. У. = збир на 
редните броеви од 1 до 4"; 

4. Во Објаснувањето за начинот на искажува-
њето на податоците во Пресметката за распоредува-
њето на чистиот доход во образецот ПС-1 во точка-
та 1 ставот 2 се менува и гласи: „Во случаите кога 
остварениот чист доход е помал од износот на делот 
на чистиот доход за лични доходи според мерилото 
предвидено во самоуправната спогодба, на редниот 
број 1 се искажува најмногу до износот на оства-
рениот чист доход"; 

— во точката 2 зборовите „редните броеви 68 
и 69" се заменуваат со зборовите „редниот број 68"; 

— во точката 6 пред бројката „70" се додава 
бројката „69"; 

— во точката 7 зборовите „редниот број 77" се 
заменуваат со зборовите „редните броеви 77, 77а и 
776"; 

— во одредбата на точката 8 зборовите „чис-
тиот доход" се заменуваат со зборовите „распоре-
дениот чист доход"; 

— точката 11 се менува и гласи: „На редниот 
број 11 се искажуваат просечно користените делов-
ни средства кои се внесуваат од редниот број 33 од 
образецот — Посебни податоци кон деловниот ре-
зултат во текот на годината — Биланс на успехот"; 

— точката 12 се менува и гласи: „На редниот 
број 12 се искажува просечниот број на вработени 
врз основа на часови на работа кој се внесува од 
редниот број 35 од образецот Посебни податоци кон 
деловниот резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот"; 

— по точката 12 се додава нова точка 12а која 
гласи: „На редниот број 13 се искажува исплате-
ниот чист личен доход кој претставува збир на ред-
ните броеви 4, 5, 6 и 7 од образецот Посебни пода-
тоци кон деловниот резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот"; 

— во точката 13 бројката „13" се заменува со 
бројката „14"; 

— точката 16 се менува и гласи: „Износот на 
редниот број 5 од пресметката за примена на ме-
рилото се внесува од редниот број 85 од образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот и претставува збир на редните броеви 
од 1 до 4 од пресметката". 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Претседавач 
Бр. 997/1 на Заедничката комисија за 

7 јуни 1979 година општествено договарање, 
Скопје Аспарух Каневче, с. р. 
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296. 
Врз основа на член 158 став 5 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ" 

бр. 24/70, 39/71, 5/73, 17/74, 4/77 и 9/77) се објавува извод од Регистарот на верифицираните училишта 
за средно образование 

И З В О Д 

од Регистарот на верифицираните училишта и други организации за средно образование во СР 
Македонија 

Назив на училиштето Седиште 
(организацијата) 

Рн 
Насока 

1 2 3 4 

1. Гимназија „Ацо Русковски" Берово гимназиска, текстилна и дрвопре-
работувачка 

2. Гимназија „Браќа Миладиновци" Битола гимназиска 
3. Гимназија „Јосип Броз Тито" Битола гимназиска 
4. Електромашински училишен центар „Ѓуро 

Салај" Битола електро, металска и енергетска 
5. Училишен центар за образование стручни ка-

дри „Кочо Рацин" Битола 
автосообраќајна, текстилна и 
грјадежна 

6. Земјоделско училиште „Борис Кидрич" Битола општа насока 
7. Економско училиште „Јане Сандански" Битола економска 
8. Медицинско училиште Битола медицинска 
9. Музичко училиште Битола музичка 

10. Гимназија „Гоце Делчев" и земјоделски па-
ралелки Валандово гимназиска и земјоделска 

11. Гимназија „Ванчо Прке" со металски паралелки Виница гимназиска и металска 
12. Училишен центар „Јосиф Јосифовски — 

Свештарот" Гевгелија 
гимназиска, металска, електро и 
угостителска 

13. Гимназија „Панче Поповски" Гостивар гимназиска 
14. Училишен центар „Злате Малакоски" Гостивар металска, електро и неметалска 
15. Економско училиште „Чеде Филиповски" Гостивар економска 

16. Училишен центар за средно образование 
„Крсте П. Мисирков" Демир Хисар 

гимназиска, а ракувачи на рудар-
ски машини и текстилна подгот-
вителен период 

17. Гимназија „Здравко Чочковски" Дебар гимназиска 
18. Гимназија „Методи Митевски-Брицо" Делчево гимназиска и угостителска, а ме-

талска подготвителен период 
19. Гимназија „Јосип Броз Тито" Кавадарци гимназиска 
20. Училишен центар за насочено образование Кавадарци електро, металска и рударска, а 

металуршка подготвителен период 
21. Мелиоративно-лозарско училиште „Тошо Вел-

ков — Полето" Кавадарци лозаро-винарска и мелиоративна 
22. Шумарски училишен центар „Иво Рибар — 

Лола" 
Кавадарци шумарска 

23. Центар за средно образование „Мирко 
Милески" 

Кичево гимназиска, рударска, металска, 
економска и енергетска 

24. Гимназија со економски паралелки „Љупчо 
Сантов" 

Кочани гимназиска и економска 

25. Електро-машински училишен центар „Тошо 
Викентиев" Кочани 

електро, мета лека, автосообраќај-
на и графичка 

26. Гимназија „Митко Пенџуклиски" Кратово гимназиска 
27. Гимназија „Моша Пијаде" Крива Паланка гимназиска и текстилна, а метал-

ска подготвителен период 
28. Училишен центар „Наум Наумовски — Борче'4' Крушево гимназиска и златаро-филигранска 
29. Училишен центар за средно образование 

Куманово 
поледелска, земјоделска механиза-
ција, мета лека, економска, гимна-
зиска, трговска и услужни дејно-
сти, а сообраќајна подготвителен 
период 

30. Училишен центар за средно образование 
„Вељко Влаховиќ" 

Македонски 
Брод 

гимназиска и дрвопреработувачка 

31. Училишен центар за средно образование 
„Јосип Броз — Тито" 

Неготино гимназиска и прехранбена; 

32. Гимназија со економски паралелки „Климент Охрид 
Охридски" 

гимназиска, економска и меди-
цинска 
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33. Електро-машински училишен центар „Тито" Охрид електро и металска 
34. Угостителско училиште „Ванчо Питошески" Охрид угостителска 
35. Гимназија „Мирче Ацев" Прилеп гимназиска 
36. Електро-машински училишен центар „Ристо 

Ристески — Ричко" 
Прилеп металска, електро и енергетска 

37. Хемиско-технолошки училишен центар — пре-
хранбена насока „Борка Талески" 

Прилеп прехранбена 

38. Техничко дрвопреработувачко училиште 
„Трајко Бошковски — Тарцан" 

Прилеп дрвопреработувачка 

39. Тутунско училиште „НХ Орде Чопела" Прилеп тутунска 
40. Земјоделско училиште со практична настава Прилеп 

с. Славеј 
поледелска 

41. Економско училиште „Кузман Јосифовски — 
Питу" 

Прилеп економска 

42. Трговски училишен центар „Трети ноември" Прилеп трговска 
43. Медицинско училиште — акушерски смер Прилеп медицинска 
44. Индустриски училишен центар „Илија Игески Прилеп 

— Цветан" 
текстилна и рударска 

45. Центар за спроведување обука за одбрана и Прилеп 
заштита „Лазо Филиповски Лавски" 

противпожарна (за возрасни) 

46. Центар за средно образование „Наум Наумов-
ски — Борче" 

Пробиштип гимназиска, рударска, геолошка, 
ракувач на рударски машини, а 
металуршка подготвителен период 

47. Гимназија „Коста Сусинов" Радовиш гимназиска, а рударска подготов. 
период 

48. Училишен центар за средно образование 
„Јосип Броз Тито" 

Ресен гимназиска, поледелска и овош-
тарска 

49. Гимназија „Кочо Рацин" Св. Николе гимназиска 
50. Училишен центар за занимања во земјоделието Св. Николе по л ед е лека и земјоделска механи-

зација 
51. Гимназија „Цветан Димов" Скопје гимназиска 
52. Гимназија „Горѓи Димитров" Скопје гимназиска 
53. Гимназија „Јосип Броз — Тито" Скопје гимназиска 
54. Гимназија „Орце Николов" Скопје гимназиска 
55. Гимназија „Раде Јовчевски — Корчагин" Скопје гимназиска 
56. Гимназија „Никола Карев" Скопје гимназиска 
57. Гимназија со економски паралелки „Кочо Ра-

цин" во Ѓорче Петров 
- Скопје гимназиска и 

економска 
58. Гимназија „Браќа Миладиновци" во Драчево Скопје гимназиска 
59. Гимназија „Зеф Љ у ш — Марку" Скопје гимназиска 
60. Електромашински училишен центар „Никола Скопје 

Тесла" 
електро, металска и енергетска 

61. Центар за образование при рудници и желе-
зарница „Скопје" 

- Скопје металска и металуршка 

62. Средно стручно училиште за одделни зани-
мања од металска и електро струка „Коце Ме-
талец" 

- Скопје електро и металска 

63. Градежно-машински центар за образование на Скопје градежна и градежна 
кадри во градежништвото механизација 

64. Градежен училишен центар „Здравко Цвет-
ковски Скопје градежна и геодетска 

65. Хемиски училишен центар „Марија Кири 
Склодовска" Скопје хемиска 

66. Дрвопреработувачко училиште „Димитрије 
Туцовиќ" 

Скопје дрвопреработувачка 

67. Автосообраќаен училишен центар 
„Боро Петрушевски" 

Скопје автосообраќај на 

68. Угостителско училиште со практична обука Скопје угостителска 
69. Средно стенодактилографско училиште Скопје стенодактилографска 
70. Економско училиште „Борис Кидрич" Скопје економска и управна 
71. Економско училиште „Моша Пијаде" Скопје економска 
72. Трговски училишен центар Скопје трговска 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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73. Медицински училишен центар „Д-р Панче 
Караѓозов" 

74. Музичко-балетски училишен центар 
75. Училиште за применета уметност 

Скопје 

Скопје 
Скопје 

76. Училишен центар за занимања 
„Димитар Влахов" 

Скопје 

77. Училиште за физичка култура „Методија Скопје 
Митевски — Брицо" 

78. Училишен центар на железничарите Скопје 

медицинска 

музичка и балетска 
применета уметност 
текстилна, графичка, стакларска, 
услужни дејности, прехранбена, 
кожарска, гумарска, преработка на 
хартија и хемиска 
физичка култура 

79. Работнички универзитет „Кочо Рацин" 
а) Машинско-техничко училиште за заварувачи; Скопје 
б) Економско училиште; 
в) Училиште за образование техничари од 

противпожарна насока 

металска и сообраќај но-комерци-
јална 
електро, металска и противпожар-
на (за возрасни) 

80. Центар за стручно образование при Заедницата Скопје 
за вработување 

81. Училиште за занимања при Заводот за рехаби- Скопје 
литација на деца и младинци со оштетен вид 

82. Центар за професионална рехабилитација на Скопје 
младинци со оштетен слух 

електро, металска, противпожарна 
и прехранбена 
преработка на пластика и карто-
нажа и манипулант на телефонски 
централи 
металска, графичка, градежна, 
текстилна и услужни дејности 

83. Гимназија „Браќа Миладиновци" Струга 
84. Градежен училишен центар „Нико Нестор" Струга 

гимназиска 
градежна, геодетска, а металска и 
текстилна подготвителен период 

85. Училиште за занимања при Заедницата за Струга 
вработување 

металска и текстилна 

86. Гимназија „Јане Сандански" Струмица гимназиска 
87. Земјоделско училиште „Димитар Влахов" 

88. Училишен центар за електро и металска 
струка „Никола Карев" 

89. Економско училиште „Вељко Влаховиќ" 

Струмица 

Струмица 

Струмица 

поледелска, а прехранбена подгот-
вителен период 
електро, металска, а текстилна и 
керамичка подготвителен период 
економска 

90. Училиште за занимања од текстилна 
и неметална насока при Работничкиот 
универзитет 

91. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ" 
92. Текстилен училишен центар 

Струмица 

Тетово 
Тетово 

неметалска и текстилна 

гимназиска 

93. Средно медицинско училиште за медицински Тетово 
техничари 

текстилна 
медицинска 

94. Училишен центар за образование стручни ка- Тетово 
дри во стопанството „Моша Пијаде" 

95. Гимназија „Кочо Рацин" 
96. Хемиско-технолошко-техничко училиште 

„Борис Кидрич" 

Т. Велес 
Т. Велес 

поледелска, земјоделска механи-
зација, автосообраќајна и тргов-
ска, а прехранбена и угостител-
ска подготвителен период 
гимназиска и медицинска 
хемиско-технолошка и 
металуршка 

97. Економско училиште „Јовче Тесличков" Т. Велес економска 
98. Училишен центар за средно образование „Коле Т. Велес 

Неделковски" 
електро, металска, текстилна, не-
м е т а л н а и угостителска 

99. Гимназија „Славчо Стоименски" Штип гимназиска 
100. Електро-машински училишен центар 

Нехтенин" 
„Коле Штип електро и металска 

101. Текстилен училишен центар Штип 
102. Училиште за медицински сестри и акушерки Штип 
103. Музичко училиште 

текстилна 
медицинска 

Штип музичка 

Бр. 11-1047/1 
14 мај 1979 година 

Скопје 

Републички секретар 
за наука и образование, 

Анатоли Дамјановски, с. р. 

15 јуни 1979 
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С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на Општествената заедница 
во Советот на Економскиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 525 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Филолошкиот факултет 
(Во Скопје — — — — — — — — 525 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Филозофско-историскиот 
факултет во Скопје — — — — — 525 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Вишата земјоделска школа 
во Струмица — — — — — — — 526 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Педагошката академија во 
Битола — — — — — — — — — 526 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Педагошката академија во 
Штип — — — — — — — — — 526 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Вишата школа за социјал-
ни работници во Скопје — — — — 526 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Вишата земјоделска школа 
во Битола — — — - — — — — 527' 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Работнички-
от совет на ООЗТ Институт за радиоло-
гија - - - - - - - - - - 527 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Работничкиот 
совет на ООЗТ Институт за радио-тера-

п и ј а и онкологија — — — — — — 527 
,Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
Економскиот институт во Скопје — — 528 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Собирот на работните луѓе на Заво-
дот за здружување, воспитување и обра-
зование на деца и младинци во Скопје 528 
Одлука за разрешување и именување / 
претставници на општествената заедница I 
во Работната заедница на Центарот за 
професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух во Скопје — — 528 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Специјалниот завод — Де-
мир Капија — — — — — — 529 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Работната заедница на Заводот за ре-
хабилитација на деца со оштетен слух 

јво Битола — — — — — — — — 529 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во работната заедница на Центарот за 

^странски јазици во Скопје — — — — 529 
'Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за рехабилитаци-
ја на деца и младинци — Скопје — — 530 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Домот за доенчиња и мали 
деца во Битола — — — — — — — 530 

^Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во конкурсните 
комисии за изготвување на предлози за 
избор на декани и директори на високо-
образовни организации — — — — — 530 
Одлука за разрешување и избор на 
претседател на Одборот за индустрија, 
енергетика, градежништво и сообраќај на 
Соборот на здружениот труд — — — 531 
Одлука за помилување на осудени лица 531 
Одлука за определување на корисниците 
и износите на средствата за финансира-
ње на целите на социјално-хуманитар-
ните дејности и за развиток на физич-
ката култура во 1979 година — — — 532 
Одлука за користење на средствата на 
солидарноста на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за отстранување на по-
следиците од елементарни непогоди — 533 
Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — силосен сместу-
вачки капацитет од 6.000 тони" за скла-
дирање на сончогледово семе во атарот 
,на с. Проевце во општина Куманово — 533 
'Одлука за утврдување локација на инве-
стиционен објект — пат од I ред Прилеп 
— Битола, делница од км 1 363,50 до 
км 21 700 на подрачјето на општи-
ната Прилеп - — — — — — — 534 
Одлука за утврдување локација на инве-
стиционен објект — фабрика за прера-
ботка на овошје во атарот на с. Царев 
Двор на подрачјето на општината Ресен 534 
Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — ДВ НО КУ Кочани 
- Каменица од ТС 110/35/10 кУ „Кочани" 
до ТС во Каменица на подрачјето на оп-
штините Кочани, Виница и Делчево — 534 
Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — Рудник „Ржаново" 
со придружни објекти: ТС 110/35/6 кУ 
магазин за експлозив и други надземни 
и подземни објекти на просторот опфа-
тен со координатите на точките 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 на подрачјето на општи-
ната Кавадарци — — — — — — — 534 
Одлука за утврдување локација на ин-
вестиционен објект — ДВ 110 кУ Радо-
виш — Берово од ТС „Радовиш" до ТС 
„Берово" на подрачјето на општините 
Радовиш и Берово — — — — — — 535 
Одлука за усогласување на имотните 
услови под кои се смета дека членовите 
на семејството на хранителот немаат соп-
ствени средства доволни за издржување 535 
Одлука за определување на локација за 
изградба на казнено-поправен дом за 

малолетници — — — — — — — 535 
, Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни ра-

б о т и — — — — — — — — 535 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување 
членови на Работната заедница на кино-
теката на СР Македонија — — — — 535 
Упатство за дополнување на Упатството 
за начинот на пресметување и плаќање 
на данокот на доход на организациите на 

^ д р у ж е н труд — — — — — — 536 
'Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за следење на примената 
на самоуправните спогодби за заеднич-
ките основи и мерила за" распоредување 
на доходот и чистиот доход и распредел-

б а т а на средствата за лични доходи — 536 
Извод од Регистарот н^ верифицираните 
училишта и други организации за средно 
образование во СР Македонија — — — 537 
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