
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Среда, 11 март 1970 
С к о п ј е 

Број 5 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

35. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
Се прогласува Законот за дополнување на За-

конот за републичките органи на управата, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 4 февруари 1970 година и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 24 фе-
вруари 1970 година. 

Број 1150 
25 февруари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУ-
БЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за републичките органи на управата 

(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67 и 16/69) 
во стап 1 на член 18 се додава нова алинеја 1, која 
гласи: 

— Републички совет за координација на науч-
ните дејности. 

Алинеите 1 до 8 стануваат алинеи 2 до 9. 

Член 2 
По член 18 и поднасловот „2. Делокругот" се до-

дава нов член 18а кој гласи: 
„Републичкиот совет за координација на науч-

ните дејности ги врши следниве работи: ги усогла-
сува и координира научните дејности во Републи-
ката; дава мислење за развојот на мрежата на на-
учните установи и за материјалната основа на науч-
ните дејности; ја предлага, разработува и се грижи 
за остварување на политиката во областа на науч-
ните дејности што ја утврдува Собранието 'на Соци-
јалистичка Република Македонија, во рамките на 
општествените планови; дава предлози и мислења 
за формирање и усовршување на научни кадри; 
дава предлози и мислења по други прашања од зна-
чење за развојот на научните дејности. 

Стручните и административните работи на Ре-
публичкиот совет за координација на научните деј-
ности ги врши Републичкиот секретаријат за обра-
зование, наука и култура". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

36. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗУ-
ВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за образување Совет за 
народна одбрана на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 4 февруари 1970 година и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 февруари 1970 година. 

Број 03-197 
25 февруари 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се образува Совет за народна одбрана на Соци-

јалистичка Република Македонија (Совет). 

Член 2 
Советот врши координирање, усогласување и 

насочување на подготовките за народна одбрана, ги 
следи тие подготовки и зазема ставови за организи-
рање, подготвување и мобилизирање на изворите и 
силите на Републиката за одбрана. 

Член 3 
Советот му дава мислења и предлози на Собра-

нието на СРМ, по негово барање или по своја ини-
цијатива, по прашањата од интерес за народната 
одбрана. 

Советот дава мислења и предлози за основите 
на развојниот и воениот план и другите акти што 
ги донесува Собранието и Извршниот совет во об-
ласта на народната одбрана. 

Член 4 
Советот има претседател, определен број члено-

ви и секретар. 
Претседателот и членовите на Советот ги име-

нува Собранието на СРМ од редот на републичките 
пратеници и функционери, огантествено-политич-
ките работници и воените раководители. 

Републичкиот секретар за народна одбрана по 
својата положба е член и секретар на Советот. 

Членовите на Советот се именуваат на четири 
години и можат да бидат повторно именувани. 

Член 5 
Претседателот ги свикува седниците на Советот, 

им претседава и раководи со работата на Советот. 
Претседателот на Советот, во неговото отсуство, 

го заменува член на Советот кого, по предлог од 
претседателот, го определува Советот. 
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Член 6 
Советот донесува деловник за својата работа, 

Член 7 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана 

ги врши стручните работи на Советот. 
Главниот штаб за народна одбрана на Соција-

листичка Република Македонија, како и републич-
ките органи на управата и органите и организа-
циите што вршат работи од општ интерес за Репу-
бликата, во рамките на својот делокруг подготвуваат 
материјали потребни за работа на Советот. 

Член 8 
Заклучоците и насоките на Советот ги спрове-

дуваат во рамките на својот делокруг, Главниот 
штаб за народна одбрана на СРМ, републичките 
органи на управата, органите и организациите што 
вршат работи од општ интерес за Републиката, ор-
ганите на општините, како и работните и другите 
организации. 

Член 9 
Средствата за работа на Советот се обезбедуваат 

посебно во претсметката на Републичкиот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила следниот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

37. 
Врз основа на член 99 став 3 од Деловникот на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 4. II. 1970 година, на седницата на Соборот 
на општините, одржана на 24. II. 1970 година, на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26. II. 
1970 година, на седницата на Просветно-културниот 
собор, одржана на 4. II. 1970 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 4. II. 
1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО ДОГОВАРАЊЕ И НАСОЧУВА-

ЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ 
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се образува Комисија за прашања на опште-
ственото договарање и насочување на распредел-
бата на доходот во работните организации, со за-
дача да го следи и проучува стекнувањето и рас-
пределбата на доходот и на личните доходи во ра-
ботните организации, да дава начелни мислења по 
одделни прашања во постапки за општествено до-
говарање што ќе бидат покренати во Собранието, 
како и да му поднесува на Собранието предлози за 
пропишување на мерки за општествено договарање 
и за отстранување на разликите во доходите и лич- . 
ките доходи што не се засновани на резултатите на 
трудот. 

2. Комисијата има претседател и 14 членови. 
Претседателот и 9 членови на Комисијата се 

избираат од редот на пратениците на соборите на 
Собранието, а 5 членови се избираат од редот на 
стручните, научните и јавните работници. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги 
избираат .соборите на своите одделни седници. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1095 Претседател 
27 февруари 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е.' р. 

38. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за образу-

вање Комисија за прашања на општественото дого-
варање и насочување на распределбата на доходот 
во работниве организации, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, по предлог на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на • 
4. II. 1970 година, на седницата на Соборот на оп-
штините, одржана на 24. II. 1970 година, на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 26. И. 1970 
година, на седницата на Просвети,©-културниот со-
бор, одржана на 4. II. 1970 година и на седницата 
на Социоално-здравствениот собор, одржана на 4. И. 
1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО ДОГОВАРАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. За претседател на Комисијата се избира Ван-
чо Апостолски, потпретседател на Собранието на 
СРМ; 

2. За членови на Комисијата се избираат: 
а) Од редот на пратениците на Собранието 

на СРМ и тоа: 
— Горѓи Оровчанов, член на Извршниот совет; 
— Панче Соколов, пратеник во Соборот на оп-

штините; 
— Д-р Милан Гавриловски, пратеник во Соци- « 

јално-здравствениот собор; 
— Д-р Ердем Шабан, пратеник во Социјално-

здравствениот собор; 
— Бранко Бунташевски, пратеник во Просвет-

но-култур»ни1от собор; . 
— Георги Кртев, пратеник во Просветно-кул-

турниот собор; 
— Атанас Каракачев, пратеник во Стопанскиот 

собор; 
— Стојмир Домазетовски, пратеник во Стопан-

скиот собор. 
б) Од редот на стручните, научните и јавните 

работници: 
— Ванчо Близнаковски, претседател на Комиси-

јата за општествено-економски односи во Советот 
на Сојузот на синдикатите на Македонија; 

— Д-р Слободан Марковски, претседател на Сек-
цијата за општествено-економски односи во стопан-
ството на Републичката конференција на ССРНМ; 

— Ацо Ицев, потпретседател на Стопанската ко-
мора на Македонија; 

— Александар Донев, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за труд; и 

— М-р Добри Додевски, научен соработник во 
Економскиот институт на Универзитетот во Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1096 
27 февруари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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39. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15,/65, 29/65, 8/68), и член 21 од Статутот на Архитект 
тонско-градежниот факултет во Скопје, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО - ГРАДЕЖНИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанокот на функцијата пора-
ди истекот на мандатот членови на Советот на Ар-
хитектонско-градежниот факултет во Скопје на: 

— инж. СПАСЕ АВРОСИЕВ 
— ХУСНИ ВЕЛА 
П. За членови на Советот на Архитектонско-

градежниот факултет во Скопје, со мандат од две 
години се именуваат: 

— БОРИС БОШКОВСКИ, главен градежен ин-
спектор во Собранието на град Скопје и 

— ЉУБИНКА МАЛЕНКОВА, инженер архи-
тект во Проектанското биро на Градежното 
претпријатие „Пелагонија" — Скопје. 

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

Бр, 15-256/9 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

40. 
Врз основа на член 10 од Основниот закон за 

филмот („Службен лист на СФРЈ" бр. 30/62 и 11/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА ИЗБОР НА ФИЛМОВИ НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ „МА-

КЕДОНИЈА-ФИЛМ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот за избор 
на филмови на Претпријатието за промет со филмо-
ви „Македонија-филм" во Скопје на: 

— Петр:е Андреевски 
— Анатоли Дам јановски 
— Трајче Попов 
— Александар Турчинов 
— Бранко Поп Глигоров 
— Цветан Станоевски 
— Живко Чинго 
— Глигор Чемерски 
II. За членови на Советот за избор на филмови 

на претпријатието за промет на филмови „Маке-
донија-филм" во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години 
— ВАСИЛ ИЉОВСКИ, писател 
— САВО ЦВЕТКОВИЌ, професор на ВИШ во 

Скопје 
— МИЛЧО КОЦЕВ, уредник на „Вечер" — Ско-

пје; 
— МОМЧИЛО МИТРЕВСКИ, член на Секрета-

ријатот на ЦК СКМ. 
б) со мандат од една година 
— Александар ЏАМБАЗОВ, музиколог 
— ЈАКОВ ЛАЗАРЕВСКИ, социолог во Инсти-

тутот за социолошко-политичко правни истражу-
вања 

— ЈОВАН ПАВЛОВСКИ, уредник на рубрика-
та „Филм" во „Нова Македонија" — Скопје 

— КОЧО НЕТКОВ, филмски режисер. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а кр се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

41. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усо-

гласување на прописите на одделни установи осно-
вани од републички органи („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕ-

НА И КОМУНАЛНА ТЕХНИКА 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Заводот 
за урбанизам, станбена и комунална техника на: 

— д-р МИТКО ПАНОВ 
— ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ 
— МИХО ЧАКЕЉА 
П. За членови на Советот на Заводот за урбани-

зам, станбена и комунална техника, се именуваат: 
а) со мандат од две години: 
— инж. ДИМЧЕ ЛАЗАРОВ, професор на Тех-

ничкиот фак. Скопје; 
— ЅВОНКО ЈАНКОВ, инженер-архитект VI 

град. „Бетон" — Скопје 
— ОРЕСТИ ДИМОВСКИ, советник во Собрани-

ето на СРМ. 
б) .со мандат од една година 
— ТОМЕ НЕСТОРОВСКИ, правник во Претпри-

јатието „Водовод" во Скопје; 
— ЗОРАН ИЛИЌ:, инженер-архитект во Гра-

дежното претпријатие „Бетон" — Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ^е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-256/13 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

42. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за организа-
цијата и финансирањето на запеелувањето („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 25/67), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОБРАНИ-

ЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗАБОЛУВАЊЕТО 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Собранието на Репуб-
личката заедница за заведувањето на: 

— ВАСКА ПИПЕРОСКА 
П. За член на Собранието на Републичката за-

едница на зашијувањето, со'мандат од четири го-
дини с.е именува: 

Бр. 15-256/15 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
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— ГЛИГОР ПЕДЕВСКИ, економист во Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија и трговија. 

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

Бр. 15-256/12 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

43. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 23 од Статутот на Филозофекиот 
факултет во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Фило-
зофскиот факултет во Скопје на: 

— ВУКАН ДИНЕВСКИ 
— БЛАГОЈ КОРУБИН 
П. За членови на Советот на Филозофскиот фа-

култет во Скопје, со мандат од две години се име-
нуваат: 

— ЈЕЛА МАРКОВСКА, секретар на одбор во 
Извршниот совет; 

— ВЛАДО ВАСИЛЕВСКИ, секретар на Култур-
но-просветниот собор на Собранието на град Скопје. 

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

Бр. 15-256/11 
19 јануари 1970 година ' 

Скопје 
Претседател. 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

б) со мандат од една година 
— ТРАЈКО НИКОЛОВСКИ, шумарски инженер 

во Шумарскиот институт Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а се објави во „Службен весник 
ка Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-256/10 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

45. 
Врз основа на чл,ен 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 18 од Статутот На Правниот фа-
култет во Скопје, Извршниот совет донесува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Прав-
ниот факултет во Скопје на: 

— ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ 
— ВАНЧО ПРОЕВСКИ 
П. За членови на Советот на Правниот факултет 

во Скопје, со мандат од две години се именуваат: 
— АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ, заменик ре-

публички јавен обвинител; 
— ВЕРА ДИМИТРОВА, советник во Собранието 

на СРМ. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќ,е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-256/8 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател" 

на Извршниот совет,1 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

44. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство на. Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 42 од Статутот на 'Земјоделско-
шумарскиот факултет но Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО -ШУМАРСКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Земјо-
делско-шумарскиот факултет во Скопје на: 

— инж. МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЌ 
— инж. МИХАЈЛО УЗУНОВ 
— НАЌО МИШКОВ 
П. За членови на Советот на Земјоделско-шумар-

скиот факултет во Скопје, се именуваат: 
а) со мандат од две години 
— МИЛАН ГЛИГОРОВ, директор на Управата 

за национални паркови и ловишта; 
— СТОЛЕ СТОЈЧЕВ, технички директор на ЗИК 

„Пелагонија" — Битола. 

Врз основа на член 113а став 1 од Законот за 
здравствената заштита и организација на здравстве-
ната служба („Службен весник на СРМ" бр. 17/61 и 
16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Републич-
киот завод за здравствена заштита на: 

— КИРО ЕФРЕМОВ 
П. За член на Советот на Републичкиот завод 

за здравствена заштита со мандат од две години се 
именува: 

— НОВАК МАРКОВСКИ, советник во Секре-
таријатот за законодавство и организација. 

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

Бр. 35-256/3 
19 јануари 1970 година. 

Скопје 
Претседател 

— " на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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47. 
Врз основа на член 18 од Законот за социјални 

установи („Службен весник на СРЖ" бр. 15/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА СТРУЧНОТО ЗАНАЕТЧИСКО УЧИ-

ЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ГЛУВИ 
ДЕЦА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Струч-
ното занаетчиско училиште со практична обука за 
глуви деца во Скопје на: 

— РАДЕ АТАНАСОВ 
— МИЛИЦА МИЛИЌ 
— БОГОЉУБ ВЕЛ ЈАНОВ СКИ 
П. За членови на Советот на Стручното занает-

чиско училиште со практична обука за глуви деца 
во Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 

— СЛАВКА ТЕРЗИЈАНОВА, економист во За-
водот за социолошки прашања на СРМ; 

— СЛАВКО ЈОВЕВ СКИ, член на Сојузот на глу-
вите на СРМ; 

— ВЕЛИЧКО АНДРЕЕВСКИ, референт во Ре-
публичкиот секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика. 

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

Бр. 15-256/2 Претседател 
19 јануари 1970 година на Извршниот совет, 

Скопје Д-Р Ксенте Богоев, е. р. 

48. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

I. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за финансии БОЖИН БОЖИНОВСКИ, 
началник на одделение ио Девизниот инспекторат 
во Скопје. 

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

Бр. 15-255/1 * Претседател 
19 јануари 1970 година на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

49. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 21 од Статутот на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА ПРИРОДНО -МАТЕМАТИЧКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
I. Се утврдува престанок на функцијата поради 

истекот на мандатот членови на Советот на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје на: 

— РАТКА МИНАНЕВА 
— ЗЛАТКУ АВНИ 
— ИВАН ТРАЈКОВ 
П. За членови на Советот на Природно-матема-

тичкиот факултет во Скопје, со мандат од две го-
дини се именуваат: 

— АЛЕКСАНДАР ПЕНОВ, професор во Гимна-
зијата во Кавадарци; 

— ВАНЧО ЦВЕТКОВСКИ, пратеник во Собра-
нието' на СРМ; 

— ВАНЧО АПОСТОЛОВ, инженер-технолог во 
„ОХИС" — Скопје. 

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

Бр. 15-3202/1-69 
19 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

50. 
Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 

38 став 1 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник н а СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 
КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I. Се именуваат за помошници на претседателот 
. на Републичката комисија за културни врски со 

странство: 
— СЛОБОДАН МИЦКОВИЌ, советник во Ре-

публичката комисија за културни врски со стран-
ство; 

— ПЕТАР БОШКОВСКИ, уредник во Секрета-
ријатот за информации во Извршниот совет. 

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

Бр. 15-3557/1 
2 февруари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

51. 
Врз основа на член 33 од Законот за организа-

цијата на превозот во патниот сообраќај („Службен 
весник на СРМ" бр. 13/66), Републичкиот секретар 
за индустрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА АВТО-

БУСКИТЕ СТАНИЦИ И АВТОБУСКИТЕ 
ПОСТОЈКИ 

Член 1 
Автобуските станици и автобуските постојки 

што служат за превоз на патници во линискиот 
меѓумесен патен сообраќај задолжително се опре-
муваат и одржуваат на начин одреден со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Автобуската станица задолжително ги има нај-

малку следните простории и уреда: 
— Покриени перони (м;еста за поаѓање на ав-

тобусите) во број кој ќе обезбеди најмалку еден пе-
рон за секое поаѓање на автобусите во времето од 
15 минути, ири максималниот број на автобуски 
поаѓања утврдени со возниот род; 
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— Просторни за задржување на патниците (че-
кални). Чекалната треба да има таква димензија за 
да се овозможи сместување на 30% од патниците 
што доаѓаат односно поаѓаат од автобуската стани-
ца во време од 1 час; 

—• Шалтери за продавање на возни билети и 
шалтер за информации; 

— Просторни за чување на рачен багаж (гар-
дероба); 

—> Просторни за канцеларии; 
— Уреди за затоплување и проветрување на 

затворените простории," 
— Уреди за разгласување; 
— Електрично осветление; 
— Текушта вода за пиење; 
— Санитарен чвор со тоалети во зависност од 

бројот на патниците што минуваат низ автобуската 
станица; 

— Јавни телефонски говорници приклучени на 
ПТТ мрежа; 

— Телепринтерска или радио врска за поврзу-
вање помеѓу автобуските станици; 

— Противпожарни апарати и прирачни аптеки 
за прва помош; 

— Сандаче за писма; 
— Книга (дневник) за евидентирање поаѓањето 

и доаѓањето на автобусите; 
— Табла за соопштување на задоцнувањата; и 
— Возен ред истакнат на видно место. 
Просториите и уредите од претходниот став 

мора да ги задоволуваат основните хигиенски, тех-
нички и санитарни услови и мораат, да бидат опре-
мени со соодветни направи заради удобно и безбед-
но задржување на патниците и нормално вршење 
на работите. 

Член 3 
Во автобуските станици задолжително се обез-

бедува редовно одржување на објектите и просто-
риите, како и редовно функционирање на инстру-
ментите и уредите. 

Член 4 
Во ноќните часови на работното време автобус-

ката станица и пероните мораат да бидат осветлени. 
Затворените простории во автобуските станици 

кои служат за задржување на патниците мораат да 
бидат во зимскиот период затоплеше така што тем-
пературата да изнесува најмалку 18° С. 

Член 5 
Автобуската станица мора да биде отворена 

најмалку половина час пред поаѓањето односно 
доаѓањето на првиот автобус според возниот ред и 
не смее да се затвори до доаѓањето односно поаѓа-
њето на последниот автобус. 

Член 6 
Платото на автобуската станица и постојка за 

застанување на автобусите мора да биде димен-
зионирано во зависност од бројот на автобусите што 
треба едновремено да застануваат. 

Платото на автобуската станица од претходниот 
став мора да биде бетонирано, асфалтирано или 
поплочено. 

Член 7 
На автобуската постојка каде што има повеќе 

од пет тргнувања дневно во обата смера, ќе се на-
прави затворен простор со клупи за седење на пат-
ниците што чекаат. 

Член 8 
Постојните автобуски станици и автобуски по-

стојки ќе се сообразат со одредбите на овој правил-
ник во рок од една година од влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-5231/1 
30 декември 1969 година 

Скопје 
Републички .секретар 

за индустрија и трговија, 
Инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

52. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во врска 
со членот 97 став 1, 2 и 4 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
број 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 
17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69) и членот 5 од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците — Скопје, на сед-
ницата одржана на 27 февруари 1970 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИД-
НИНИТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО 
ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ ВО 1969 ГОДИНА 

I 

Заради усогласување со движењето на просеч-
ните трошоци на животот во 1969 година, старосни-
те, инвалидските и семејните пензии, без заштит-
ниот додаток, се зголемуваат за 8,3%, со тоа што 
тоа зголемување не може да изнесува помалку од 20 
динари. 

Зголемувањето на пензиите од претходниот став 
не се однесува на пензиите остварени од пензиска 
основа во која е влезен и личниот доход на осигу-
реникот за целата или само за дел од 1969 година, 
како и на пензиите на борците од Народноослободи-
телната војна од пред 9 септември 1943 година и 
шпанските борци што се определени повторно по 
пензиска основа од. 860 динари во смисла на одред-
бите на новелираниот член 236а од Основниот за-
кон за пензиското осигурување. 

При определувањето на зголемувањето на пен-
зиите според одредбите на ставот 1 од оваа точка, 
повеќе корисници на семејна пензија по едно реше-
ние односно една основа ќе се сметаат како еден ко-
рисник: 

П 

Инвалиднините добиени врз основа на телесно 
оштетување како последица од несреќа на работа 
или професионална болест и додатокот за помош 
и нега остварени по основа на инвалидското осигу-
рување до 31 декември 1969 година се зголемуваат 
за 8,3%. 

Износот на инвалиднината и додатокот за по-
мош и нега што се остварува од 1 Јануари 1970 го-
дина натаму не може да биде помал од износот на 
тие примања утврден со примена на одредбите од 
претходниот став. 4 - -

III 

Како основица за определување износот на зго-
лемувањето од точките I и П од оваа одлука служи: 

1) за пензиите што подлежат на усогласување 
по Одлуката за усогласување на пензиите според 
членот 102 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување („Службен весник: на СРМ" број 44/69) — 
износот на пензијата по извршеното усогласување 
по таа одлука; 

2) за пензиите на корисниците на пензија кои 
работеле на определени должности во органите на 
внатрешните работи што се усогласени според од-
редбите на членот 232г од Основниот закон за .пен-
зиското осигурување — износот на пензијата по из-
вршеното усогласување според тие прописи и усо-
гласувањето по Одлуката за усогласувањето на пен-
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зиите, инвалиднините и додатокот за помош и не-
га со движењето на просечните трошоци на животот 
во 1968 година („Службен весник на СРМ" број 3/69); 

3) за сите други пензии — износот на пензијата 
што на корисникот му следувала за месец декември 
1969 година; 

4) за и н в а л и д н и т е и додатокот за помош и не-
га —• износот на таквото примање што на корисни-
кот му следувал за месец декември 1969 година. 

IV 
На пензиите зголемени според одредбите на оваа 

одлука се додава износот на заштитниот додаток оп-
ределен според Одлуката за граничниот износ на 
најниското пензиско примање за износот на заш-
титниот додаток и другине услови за обезбедување, 
користење и губљење право на тој додаток („Службен 
весник на СРМ" број 8/67, 7/68, 40/68 и 37/69). 

V 
Едновремено со усогласувањето на пензиите спо-

ред оваа одлука ќе се изврши определување на но-
вите износи на пензиите на борците од Народноос-
лободителната војна од пред 9 септември 1943 го-
дина и шпанските борци според новелираниот член 
236а од Основниот закон за пензиското осигурување. 

VI 
Усогласувањето на пензиите, инв ал иднините и 

додатокот за помош и нега според одредбите на оваа 
одлука, како и определувањето на нов износ на 
пензиите на борците од Народноослободителната вој-
на од пред 9 септември 1943 година и шпанските 
борци според одредбите на точка 5 од оваа одлука 
ќе се изврши: 

1) на оние пензиски примања за кои решение е 
донесено до влегувањето во сила на оваа одлука 
— од Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње по службена должност и без донесување на пис-
мено решениве, со тоа што на корисникот на пензи-
ското примање му се испраќа писмено известување 
по образец што ќе го утврди Републичкиот завод за 
социјално осигурување, и 

2) на оние пензиски примања за кои решение 
ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука 
—• од Комуналниот завод за социјално осигурување 
при донесувањето на решението, за правото на пен-
зиското примање. 

VII 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднинвдте и 

додатокот за помош и нега по оваа одлука следува 
од 1 јануари 1970 година. 

VIII 
Појасненија за примена на одделните одредби 

од оваа одлука дава Републичкиот завод за соци-
јално" осигурување. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-614/1 
27 февруари 1970 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

53. 
Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците, на седницата одржана на 27 февру-
ари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-
НУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

ВО 1970 ГОДИНА 

I 

На корисниците на старосна, инвалидска и се-
мејна пензија им се определува надоместок за за-
крепнување во 1970 година во износ од 100 динари. 

П 

Право на надоместок од претходната точка имаат 
корисниците на пензија кои правото на пензија го 
оствариле и престанале да работат до 31 декември 
1969 година, како и оние кои право на пензија ќе 
остварат и ќе престанат да работат до влегувањето 
во сила на оваа одлука, ако не користеле надомес-
ток за користење на годишниот одмор во 1970 го-
дина. 

ОТ 

Повеќе корисници на семејна пензија по едно 
решение се сметаат како еден корисник за опреде-
лување на надоместокот за закрепнување по оваа 
одлука. 

IV 

Остатокот на средствата за закрепнување на ко-
рисниците на пензија издвоени до крајот на 1970 
година, по одбитокот на делот за исплата на надо-
местокот во смисла на точка I и П од оваа одлука 
ќе се употребат сообразно со нивната намена во ид-
ната година. 

V 

Исплатата на надоместокот за закрепнување по 
оваа одлука ќе се изврши до крајот на месец мај 
1970 година. 

VI 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-615/1 
27 февруари 1970 година -

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 
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54. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 
32 став 2 од Основниот закон за пензиското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" број 51/64, 56/65, 
14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 
и 56/69), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците, на седни-
цата одржана на 27 февруари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВА-
РЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 

1966, 1967 И 1968 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО 1969 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 

коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967 и 1968 година на нивото на личните до-
ходи од 1969 година. 

П 
На осигурениците кои остваруваат право на пен-

зија по одредбите од Основниот закон за пензи-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 
55/68, 11/69 и 56/69) и Основниот закон за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69), а пензиската основа 
им се утврдува со пресметување на личните доходи 
остварени во поранешните години на ниво на лич-
ните доходи од 1969 годиш, пресметувањето ќе се 
извршува со примена на следниве коефициенти: 

—за личните доходи од 1961 година — 467 
— за личните.доходи од 1962 година — 399 
—• за личните доходи од 1963 година — 346 
— за личните доходи од 1964 година — 271 
— за личните доходи од 1965 година — 203 
— за личните доходи од 1966 година — 143 
— за личните доходи од 1967 година — 123 
— за личните доходи од 1968 година — 112 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-616/1 

27 февруари 1970 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

55. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 4 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65. 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците — Скопје, на седницата одр-
жана на 27 февруари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА 1970 ГОДИНА 

I 
Во точката I под 1 од Одлуката за утврдување 

на финансискиот план на Фондот за решавање на 
станбените потреби на корисниците на пензија за 
1970 година („Службен весник на СРМ" бр. 44/69) 

11 март 1970 

бројот „13.940" се заменува со бројот „13.337", бројот 
„230" со бројот „219" и бројот „34.937" со бројот 
„34.323": 

Во истата точка под 3 бројот „28.869" се замену-
ва со бројот „28.255", и бројот „34.869" со бројот 
„34.255". 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-610/1 
27 февруари 1970 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

Ог лаеви дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителот Арсовски Данило од село 
Маџари, Скопско, ул. „862" бр. 138, против тужената 
Арсовска, родена Савиќ Вера од село Мршевци, се-
га со непознато место на живеење, за развод на 
брак, вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Арсовска, родена Савиќ 
Вера, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот но „Службен весник на СРМ", да се јави 
во судот или да ја достави сегашната своја адреса. 
До колку во одредениот рок тужената Вера не се 
јави ќе и се постави привремен старател во смисла 
на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во бра-
коразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 69 од 10. II. 
1969 година. (12) 

При Окружниот суд во Скопје подигната е по-
стапка во правната работа на тужителот Горѓи Си-
моски од село Теарце против тужената Борка Си-
моска од село Вратница, а сега со непознато место 
на живеење, за развод на брак, под П. бр. 1685/1969 
година. 

Се поканува тужената Борка Симовска, родена 
Ганриловска од село Вратница, сега со непознато 
место на живеење, во рок од 30 дена, сметано од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ", да ја достави својата точна адреса. 
Во противно ќе и биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1685/69 од 
19.1.1970 година. (13) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Ѓуро Танчев Бурневски од Битола, ул. „Девеани" 
бр. 16, поднесе во овој суд тужба за сопственост про-
тив Амид Зекир Умер од Битола, сега во неизвес-
ност. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас во „Службен весник на СРМ«, да се јави или 
да одреди свој застапник. . 

Во противно на истиот ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 34/70. (16) 
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РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. број 616, стра-
на 571, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Комбинираната детска установа 
„Детска радост" —• Гостивар, Вера Смилјаноска, в. д. 
директор, и престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешена од должност. 

За директор на Комбинираната детска установа 
„Детска радост" —• Гостивар е назначена Ружа Ѓур-
чиноска, која установата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Јелена Горов-
ска, сметано од 25. VI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
83 од 10. XII. 1969 година. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 616, страна 
571, книга III е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Комбинираната детска установа „Дет-
ска радост" —• Гостивар, Јелена Геров ска и преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешена 
од должност. 

За нов потписник на Комбинираната детска ус-
танова „Детска радост" — Гостивар е назначена Ге-
оргиева Павлина, претседател на работната заедница 
на установата, која установата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Ружа Ѓур-
чиноска, директор, сметано од 26. XI. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

142 од 12. XII. 1969 година. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 519, стра-
на 119, книга III е запишано следното: Седиштето 
на Основното осумгодишно училиште „Ристо Рис-
тевски" од село Долно Мелничани се преместува во 
село Долно Косоврасти — Дебарско, согласно со ре-
шението на училишниот совет од одржаната седни-
ца на 22. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
75 од 12. XII. 1969 година. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 519, стра-
на 121, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Основното осумгодишно учили-
ште „Ристо Ристевски" од село Долно Косоврасти, 
Андоновски Максе Мире, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на споменатото училиште е на-
значен Фиданоски Ламбе, кој истото ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, сметано од 25. ХИ. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 159/69 од 9. I. 1970 година. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 81, страна 
334, книга I е запишано следното: На досегашниот 
потписник Пачков Трајко, директор на Основното 
училиште „Кочо Рацин" — Куманово му престану-
ва правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За директор на Основното училиште „Кочо Ра-
цин" — Куманово е назначен Атанасовски Алексан-
дар, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Дивна Ќумурџиска, се-
кретар, сметано од 6. VI. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

73/69 од 14. I. 1970 година. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 146, стра-
на 804, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник, Ѓорческа Бранка, директор на Ма-
тичната библиотека „Кочо Рацин" — Тетово, и пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е разре-
шена од должност. 

За в. д. директор на Матичната библиотека „Ко-
чо Рацин" — Тетово е назначен Асен Милошев, кој 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Ѓорчески Михајло, библиотекарски 
манипулант, сметано од 30. I. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 71/69 од 14.1.1970 год. (188) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1294, страна 80, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Зрновка", е. Зрновци, 
Кочанско — Претставништво во Скопје, ул. „95" 
бр. 10. Предмет на работењето на претставништво-
то е откуп и продажба на сите видови земјоделски 
производи, на големо, трговија со индустриски, пре-
хранбени и железарски стоки, на големо; трговија 
со секаков вид. градежен материјал, на големо, на-
бавка и продажба на репроматеријали како и сите 
видови на семиња, сите видови вештачки ѓубрива 
и препарати на големо, откуп и продажба на жива 
стока, волна, кожа и памук, на големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 509 од 18. VI. 1969 година. (1244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 170, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана" —• Ѓорче Петров — Пиљарница во Радуша 
(населбата). Предмет на работењето на пиљарницата 
е пподажба на сите видови земјоделски производи, 
конзервирани производи, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, продажба на флаширан зејтин, ше-
ќер, ориз, како и други деликатесни производи спо-
ред регистрацијата. 

Пиљарницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Ра-
душа" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната 
седница на 15. П. 1969 година. 

Раководител на пиљарницата е Горовски Бла-
гоја. 

Пиљарницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 856 од 11. XI. 1969 година. (1384) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 169, книга VI е запишан под фир-
ма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров — Ресторан во Радуша (населба-
та). Предмет на работењето на ресторанот е про-
дажба на сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, на сите видови готвени јадења, на сите 
производи од скара и тоа: кебапчиња, суџуци, до-
машни колбаси, плескавици, кременадли, ражњичи, 
џигери, продажба на слаткарски производи и бели 
печива, млеко и млечни производи, сувомесни про-
изводи, според регистрацијата. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Трговското угостителско претпријатие „Снежана" — 
Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната седница 
на 15. П. 1969 година. 

Раководител на ресторанот е Серафимово™ 
Живко, работник. 
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Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 857 од 11. XI. 1969 година. (1385) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 168, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров — Продавница во Гостивар, 
ул. „Браќа ГИНОВСКИ" бр. 54. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мало на сите видови 
индустриски прехранбени стоки, сите видови зем-
јоделски производи, репродукциони материјали, су-
вомесни производи, сите видови на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, сите видови млечни произ-
води и млеко, житарски производи: брашно и трици. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната 
седница на 30. VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Сиљ ановски 
Живко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 854 од 10. XI. 1969 година. (1386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 165, книга IV е запишан под фир-
ма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров — Угостителски дуќан — кафеана 
во Гостивар, ул. „Никола Парапунов" бр. 4. Пред-
мет на работењето на дуќанот е продажба на сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите 
видони готвени јадења, сите видови производи од 
скара, сувомесни производи, продажба на млечни 
производи, продажба на сите видови салати, кон-
зервирани производи, слаткарски производи, бели 
печива, цигари и кибрит и други производи, според 
регистрацијата. 

Угостителскиот дуќан е основан од работнич-
киот совет на Трговското угостителско претприја-
тие „Снежана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одр-
жаната седница на 30. VI. 1969 година. 

Раководител на дуќанот е Ќазим Радим Даут. 
Угостителскиот дуќан ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 855 од 10. XI. 1969 година. (1387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 213, страна 783, книга П е запишана под 
фирма: „Тутун" — трговско претпријатие за промет 
со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало 
— Скопје — Продавница — трафика број 8 во Ку-
маново, ул. „Народна Револуција" бр. 8. Предмет на 
работењето на трафиката е продажба на цигари, 
кибрит, прибор за пушење, пишување и бричење, 
таксени и поштенски марки, разни вредносници и 
хигиенска гума. 

Трафиката е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Тутун" — Скопје, со 
одлуката бр. 3727 од 15. ХП. 1967 година од одржа-
ната седница на 5. IX. 1967 година. 

Раководител на трафиката е Томевски Томе. 
Трафиката број 8 во Куманово ќе ја потпишува, 

задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1253/67 од 28. X. 1969 година. (1388) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 309, страна 175, книга П е запишана под 
фирма: Сервис за поправка на ваги, тежни и мерни 

справи „Тежмер" — Љубљана — Работилница во 
Куманово, ул. „Ленинова" бр. 33. Предмет на рабо-
тењето на работилницата е поправка на ваги и мер-
ни направи. 

Работилницата е основана од работничкиот со-
вет на Сервисот за поправка на ваги, тежим и мер-
ни справи „Тежмер" —. Љубљана, со одлуката од 
одржаната седница на 2. X. 1967 година. 

Раководител на работилницата е Трајковски 
Миљанко. 

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1242/67 од 29. X. 1969 година. (1389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 308, страна 171, книга П е запишана под 
фирма: „Ловац" — трговско претпријатие на големо 
и мало — Ниш — Продавница број 7 во Куманово, 
ул. „Трг Нова Југославија" бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на ловечко 
оружје, муниција, рибарски прибор, спортски мате-
ријали, велосипеди и сите делови за истите. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Ловац" —• трговско претпријатие на големо 
и мало — Ниш, со заклучокот од одржаната сед-
ница на 30. IV. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Зарковски Че-
домир. 

Продавницата во Куманово ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Зарковски Чедомир, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 577 од 31. X. 1969 година. (1390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 166, книга VI е запишана. под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров — Продавница во Кумано-
во, ул. „Доне Божинов", бр. 56. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на сите видови 
колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, млеко и млечни производи, сувомесни произ-
води, флаширан зејтин, цигари и кибрит, леб и 
кифли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната 
седница на 29. X. 1968 година. 

Раководител на џродавницата е Бошковски 
Илија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 375 од 10. П. 1969 година. (1391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 167, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров — Фурна во Куманово, ул. 
„Доне Божинов" бр. 67. Предмет на работењето на 
фурната е производство на бели печива. 

Фурната е основана од работничкиот совет на . 
Трговското угостителско претпријатие „Снежана" — 
Ѓорче Петров", со одлуката од одржаната седница 
,на 15. П. 1969 година. 

Раководител на фурната е Нустрети Алит. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 376 од 10. XI. 1969 година. 



11 март 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 5 — Стр. 83 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 19, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Ѓорче Петров — Продав-
ница во Куманово, ул. „Христијан Карпош" бр. 44. 
Предмет на работ,ењето на продавницата е продаж-
ба на мекици и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Ѓорче Петров, со одлу-
ката бр. 940 од 27. IV. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Димиќ Брани-
слав. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 740 од 10. XI. 1969 година. (1393) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 94, страна 19, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Ѓорче Петров — Стова-
риште во Куманово, ул. „Моша Пијаде" бб. Пред-
мет на работењето на стовариштето е продажба на 
трговски стоки, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната 
седница на 15. VI. 1969 година. 

Раководител на стовариштето е Станимировиќ 
Боривоје. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 742 од 7. XI. 1969 год. (1394) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 19, книга VI е запишан под фир-
ма: Трговско угостителско претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров — Млечен ресторан во Куманово, 
ул. „Народна револуција" бр. 6. Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е продажба на прехранбени 
стоки и безалкохолни пијалоци. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Трговското угостителско претпријатие „Снежана" — 
Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната седница 
на 15. П. 1969 година. 

Раководител на млечниот ресторан е Станковиќ 
Јагода. 

Млечниот ресторан ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 743 од 10. XI. 1969 година. • . (1395) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3, страна 25, книга I е запишана под фирма: 
Слаткарско претпријатие „Вардар" — Кичево — 
Продавница — барака број 4 во Кичево, ул. „При-
лепска" бб. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на слаткарски производи, како и тргав-
претпријатие, како и продажба на трговски стоки. 

Продавницата е основана од работниот колектив1 

на Слаткарското претпријатие „Вардар" — Кичево, 
со одлуката од одржаната седница на 31. V. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Владо Петре-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1305/67 од 27. X. 1969 година. (1396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр; 3, страна 25, книга I е запишана под фирма: 
Слаткарско претпријатие „Вардар" — Кичево — 
Продавница — Барака број 5 во Кичево (во кругот 
на Осумгодишно^ училиште „Кузман Јосифовски 
— Питу"). Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на слаткарски производи, како и тргов-
ски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на претпријатието, со одлуката бр. 162/2 од 20. 
ХП. 1967 година на одржаната седница на 25. IX. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Стојковска 
Вера. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното 'претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1306/67 од 28. X. 1969 година. (1397) 

Окружниот стопански" суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 103, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје — Продавница во село Дреново, Кавадарско. 
Предмет на работењето на продавницата е вршење 
трговска дејност со сите видови трговски стоки — 
прехранбени и ^прехранбени, како и електромате-
риј али за домашна употреба. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница, со одлуката бр. 469 од 5. IV. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Делов Јован. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 474 од 26. IX. 1969 год. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1311, страна 157, книга VI е запишана под 
фирма: Задружен комбинат „Братство" — Бујано-
вац —• Продавница број 2 во Скопје, ул. „708" бб, 
населба „Пролет". Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на свежо месо, колбасичар-
ски и сувомесни производи, разни видови конзерви 
и млечни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Задружниот комбинат „Братство" — Бујановац, 
со одлуката бр. 156 од 16. II. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Темелков Санде 
Тодор. 

Продавницата ќе ја потпишува Комбинатот, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 943 од 15. X. 1969 година. (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 270, страна 97, книга Ш е запишано под 
фирма: Занаетчиско трговско и посредничко прет-
пријатие на големо и мало „Јадран" — Неготино 
Вардар — Стовариште во Скопје, ул. „81" бр. 21. 
Предмет на работењето на стовариштето е ускла-
диштување и промет на големо со разни стоки. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „Јадран" — занаетчиско трговско и посред-
ничко претпријатие на големо и мало — Неготино 
Вардар, со одлуката бр. 479 од 9. IV. 1969 година. 

Раководител на стовариштето е Митко Наумов-
ски. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 399 од 16. IX. 1969 година. ' (1400) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1312, страна 160, книга VI е запишана под 
фирма: „Словенија инвест" .— трговско претприја-
тие на големо и мало и посредување од Мурска Со-
бота Пословница во Скопје, ул. „Орце Николов" 
бр. 162а. Предмет на работењето на пословницата е 
производство и откуп на земјоделски производа, 
вршење на земјоделски услуги, ^оперирање со ин-
дивидуални земјоделски производители, снабдува-
ње на земјоделските производители со репродукци-
они материјали, производство и откуп на жива сто-
ка и сточни производи; трговија на големо и мало со 
следните трговски (стоки: текстил, кратка и плете-
на стока и конфекција, галантериска и базарска 
стока и играчки, кожарска стока, јажарека стока 
и јутени производи, производи од гума, каучук и 
пластични маси, железарија и металска стока, ве-
лосипеди, машини за шиење и прибор, земјоделски 
машини и алатки, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата, електротехнички матери-
јали, бои, лакови, хемикалии и прибор, градежни, 
материјали, огревно дрво и јаглен, санитарни и изо-
лациони материјали, стакло, порцелан и керамичка 
стока, намештај, канцелариски материјал, хартија, 
прибор за пишување и школски прибор, стока и 
сточна храна, месо и месни преработки, житарици и 
мелничка преработки, семенска стока, зеленчук, 
овошје и нивните преработки, алкохолни и безал-
кохолни преработки, сурова кожа, волна и крзно, 
животински отпадоци и волна, индустриски расте-
нија, лековити растенија, техничка стока за снаб-
дување на производните претпријатија и занаетчи-
ството. 

Пословницата е основана од работничкиот совет 
на „Словенија инвест" — трговско претпријатие на 
големо и мало од Мурска Собота, со одлуката од 
одржаната седница^ на 22. IX. 1969 година. 

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ангеловски Ангел, директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 951 од 31. X. 1969 година. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1313, страна 163, книга VI е запишана под 
фирма: Туристичко претпријатие „Генералтурист" — 
Загреб — Деловница во Скопје, ул. „192" бр. 16. 
Предмет на работењето на Деловницата е вршење 
на туристички услуги. 

Деловницата е основана од работничкиот совет 
на Туристичкото претпријатие „Генералтурист" — 
Загреб, со одлуката од одржаната седница на 2. VII. 
1966 година. 

Раководител на Деловницата е Иванова Олга. 
Деловницата во Скопје ќе ја потпишуваат, за-

должуваат и раздолжуваат Иванова Олга и Селим 
Селими, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1264/67 од 28. X. 1969 година. ' (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 195, страна 347, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Напредок" од село 
Кадино — Продавница во село Јурумлери, Скоп-
ско. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки и земјоделски произ-
води. 

Продавницата е основана од задружниот совет, 
со одлуката бр. 129 од 13. V. 1968 година од одржа-
ната седница на 28. ЛДП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Петровски 
Киро. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 656/68 од 28. X. 1969 година. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 167, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров — Продавница во населбата 
Драчево, ул. „8" бб. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на сите видови индустриски 
прехранбени стоки, земјоделски производи, сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите 
видови сточарски и млечни производи, (сите видови 
гумени и пластични производи, електрични мате-
ријали и технички стоки и други производи, според 
регистрацијата. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната 
седница на 29. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Палчевски Киро. 
1 Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 274 од 10. XI. 1969 година.' .(1404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 94, страна 166, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров — Продавница во село Дол-
но Лисиче, Скопско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на сите видови индустриски 
прехранбени стоки, земјоделски производи, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, сточарски и млеч-
ни производи, продажба на гумени и пластични 
производи, електрични материјали и други произво-
ди според регистрацијата. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната . 
седница на 29. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Маноиловска 
Цонева Милевка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 268 од 10. II. 1969 год. (1405) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 74. страна 589, книга I е запишана под 
(ћирма: Земјоделска задруга „Единство" од село Че-
лопек — Продавница број 5 во село ГОРНО Седларце, 
Тетовско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство" од село Чело-
пек. Тетовско, со одлуката број 234 од 28. V. 1967 
година од одржаната седница на 16. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Сефит Селман 
Салија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-

б д Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
-бр. 1316/67 од 28. X. 1969 година. (1406) 

Окружниот стопански СУД ВО Батола објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
20. X. 1969 година, рег. број 30/69. книга II е запи-
шан под фирма: Завод за урбанизам и архитектура 
и станбено-комунално стопанисувања со седиште 
во О Х Р И Д . Предмет на работењето на заводот е из-
готвување на урбанистички — идејни студии, основ-
ни урбанистички планови, урбанистички планови 
за реализација, техничка документација за изград-
ба на инвестициони објекти од општествен стандард, 
станбени згради и комунални објекти и објекти за 
граѓани и граѓанско-правни лица, урбанистички 
надзор над реализацијата на поважни комплекси 
во регионот, ревизија и корекција на урбанисти-



11 март 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 5 — Стр. 85 

ките решенија со оглед на промената на условите 
на даденото подрачје, вршењ.е стручен надзор над 
изградбата на објектите и изведување на работите, 
стопанисување со станбени згради и деловни про-
стории, комунално. стопанисување и инженеринг. 

Заводот е основан од досегашната установа За-
вод за урбанизам и архитектура во Охрид, која по-
стана претпријатие. 

Заводот ќе го потпишува Митков Пантелеј, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 416/69. (1454) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. X . 1969 година, рег. број 2/69, книга I е запиша-
на под назив: Земјоделска задруга „Златен клас", 
село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на 
задругата е обработка на сопствена земја и земја 
земена под закуп, како и кооперација со земјодел-
ските производители; продажба и промет на сите 
земјоделски, индустриски и прехранбени стоки на 
големо и мало; промет со градежен и огревен мате-
ријал; врши јавен превоз на патници и превоз на 
друга стока, мелнички услуги; бичење на градежен 
материјал во дограмаџиската работилница и откуп 
на сите земјоделски производи. 

Земјоделската задруга „Златен клас" од село 
Новаци е настаната со спојувањето на Земјоделска-
та задруга „Прогрес", село Добромири и Земјодел-
ската задруга „Златен клас" — село Новаци, со од-
луката број 1 од 22. IX. 1969 година на задружните 
совети на задругите 

Задругата ќе ја потпишува Србиновски Соколе, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 397/69. (1437) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. X. 1969 година, рег. број 28/55, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница во село Стругово на 
Земјоделската задруга „Илинден 1903", село Смиле-
во, Демир Хисар. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со мешана индустриска стока. 

Раководител на продавницата е Симе Трајчев-
СКИ. . Ц | Ј 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Илинден 1903" од село Смилево, со одлуката 
на задружниот совет од 6. IV. 1969 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 405/69. (1438) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 46, страна 
183, книга I е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Ловечката задруга „Ловец" 
од Скопје, бидејќи, се присоединува кон „Ловац" — 
трговско претпријатие на големо и мало — Ниш, 
согласно со одлуките на колективне. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
572 од 30. IX. 1969 година. (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, страна 
411, книга I е запишано следното: На досегашните 
потписници на Задругата за пчеларство „Шар" — 
Тетово и тоа: Јошко Момирбвски и Панче Дими-
триевски, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За претседател на Задругата е назначен Васил 
Томовски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Саво Стојковиќ, сме-
тано од 16. XI. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. . 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1014/69 од 14. I. 1970 година. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 52, страна 
173, книга I е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Работната единица за трго-
вија во село Стојаково, на Земјоделската задруга 
„Иднина" од село Стојаково, бидејќи се присоеди-
нува кон Производното задружно трговско претпри-
јатие —• „Илинден" од село Стојаково, согласно со 
одлуката бр. 273/1 од 8. Ш. 1969 година, на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Иднина" од 
село Стојаково и одлуката бр. 02-318 од 10. Ш. 1969 
година, на Советот на работниот колектив на Прет-
пријатието „Илинден" од село Стојаково. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 438 од 22. V. 1969 год. (662) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 2, страна 
5, книга I е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Бајлово" од 
село Б а ј ловце, Кумановско, Ангел Михајлов Бој-
ковски, книговодител, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на Земјоделската задруга „Нај-
лево" од село Бајловце е назначен Спасо Ордев 
Трајковски, кој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Александар 
Додев Трајковски, директор, сметано од 15. VIII. 1969 
година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

751 од 14. XI. 1969 год. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 6, страна 
31, книга I е запишано следното: Покрај досегаш-
ните потписници на Земјоделската задруга „Кара-
бунар" од село Камењане, Тетовско, Беадин Мед-
џија, претседател, и Мифтар Мемети, книговодител, 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува и новоназначениот потписник Исмашш Руж-
ди, директор, сметано од 18. XI. 1969 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1058 од 30. ХП. 1969 година. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26,. страна 
427, книга II е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Житиште", село Мршевци, Скопско, — 
Продавница во село Копачин Дол, Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет, со пре-
хранбени — колонијални стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Житиште" од село Мр-
шевци, со одлуката од одржаната седница на 8. VIII. 
1969 година. \ 

Раководител на продавницата е Сејди Аки. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1043 од 25. ХП. 1969 година. - (124) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, стра-
на 427, книга П е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Житиште" од село Мршевци, Скопско 
—• Продавница во село Порој, Тетовско. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со мешана и 
колонијална стока. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Житиште" од село Мр-
шевци, со одлуката од одржаната седница на 8. УШ. 
1969 година. 
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Раководител на продавницата е Салихи Селим. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1004 од 25. ХП. 1969 година. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 21, страна 
715, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Југ" од село Јанчиште — Организација во 
состав на здружен труд — Продавница во село Си-
ричино, Тетовско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки и сел-
ско-стопански производи. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Југ" од село Јанчиште, 
со одлуката од одржаната седница на 6. IV. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Николовски То-
дор. 

Организацијата за здружен труд — продавница 
во село Сиричино, ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 918/68 од 9. I. 1970 година. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 53, страна 
207, е запишано следното: Дејноста на Земјоделска-
та задруга „Нова Македонија" од село Агино, Ку-
мановско, согласно со одлуката бр. 03-381/1 од 2. VI. 
1969 година на задружниот совет, од одржаната сед-
ница на 2. VI. 1969 година се проширува и со тргов-
ски стоки, градежни и огревни материјали! и ѓу-
брива. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 684 од 27. XI. 1969 год. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 
589, книга I е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Единство" од село Челопек, Те-
товско, согласно со одлуката на задружниот совет 
од одржаната седница на 20. I. 1969 година се про-
ширува и со угостителска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 479/69 од 23. I. 1970 година. (201) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација издадена од К З СО ^— 
Филијала — Берово на име Ѓоко Штерјов, Берово. 

(6553) 
Здравствена легитимација бр. 52026, издадена 

од КЗСО — Гостивар на име Аднан Бајрами, ул 
„Балиндолска" бр. 11, Гостивар. (6554) 

Свидетелство за VIII одделение на име Иван 
Крмароски, е. Клепач, Битола. (6556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Спасија Гореска, е. Живово, При-
леп. . (6557) 

Здравствена легитимација бр. 155, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Левко Цветковски!, ул. 
„Никола Тесла" бр. 30, Крива Паланка. (6558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Дебар на име Томан Туркеши, ул. „Здравко Чоч-
ковс!ки" Дебар. (6559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Јоше Наум Наумовски, е. Љубојно, 
Ресен. (6560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Каролина Петре Наумовска, е. Љубој-
но, Ресен. (6561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Мери Петре Наумовска, е. Љубојно, 
Ресен. (6562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на. име Вера Петре Наумовска, е. Љубојно, 
Ресен. (6563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Петре Танас Наумовски, е. Љубојно, 
Ресен. (6564) 

Здравствена легитимација на име Роб ер тино 
Костов, ул. „Бл. Леов" бр. 28, Титов Велес. (6566) 

Работна книшка бр. 1001, издадена од СО — Не-
готино на име Цана Н. Аврамова, Д. Капија, Ка -
вадарци. (6567) 

Земјоделска здравствана легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Цане Ацевски, е. Дол. 
Чарлија, Битола. (6568) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Димче Божиновски, е. Ва-
шарејца, Битола. ' (6569) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Зуна Котева, е. Брод, Би-
тола. (6570) 

Здравствена легитимација бр. 85929 на име Јор-
дан Т. Ангеловски, е. Ранковци, Кр. Паланка. (6571) 

Свидетелство за завршено III година, издадено 
од Тутунското училиште во Прилеп на име Кирил 
Цветкоски, ул. „Марксова" бр. 39е, Прилеп. (6572) 

Свидетелство од VIII одделение на име Трена 
Милоска, е. Кривогаштани, Прилеп. (6573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Димко Јосифовсјки, ул. „Борка Ле-
пан" бр. 12, Варош, Прилеп. (6574) 

Здравствена легитимација издадена од. ЗСО — 
Прилеп на име Бинас Таироски, ул. „Даб. завој" 
бр. 62, Прилеп. - (6575) 

Здравствена легитимација на име Димче Благо-
довски, ул. „Питу Гули" бр. 11, Т. Велес. (6576) 

Здравствена легитимација на име Радуша Дим-
јановски, Жел. станица е. Ст. Град, Т. Велес. (6577) 

Здравствена легитимација на име Назмије Еми-
ни, ул. „Кукушка" бр. 22, Тетово. (6578) 

Здравствена легитимација на име Гани Адеми, 
ул. „Корушка" бр. 41, Тетово. (6579) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Митев, 
ул. „14 бригада" бр. 1, Кочани. (6580) 

Свидетелство од II клас на име Љубица Хрис-
това, ул. „Иван Милутиновиќ", Кочани. (6581) 

Здравствена легитимација на име Ибраим Меди 
Селмани, е. Глоге, Тетово. (6582) 

Оружен лист рег. бр. 1266 и 1267, издаден од 
ОВР — Тетово на име Етем Рецепи, е. Пирок, Те-
тово. (6583) 

Оружен лист бр. 1685, издаден од ОВР — Те-
тово на име Жарко Ананчевски, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 3, Тетово. (6584) 

Здравствена легитимација на име Милева Опап-
чека, Струга. (6585) 

Свидетелство за завршено СХППУ „Борка Та-
лески" — Прилеп на име Ѓорги Зајкоски, ул. „Марк-
сова" бр. 109, Црилеп. (6586) 

Свидетелство од VIII одделение на име Димче 
Глигороски, е. Ерековци, Прилеп. (6587) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на и]ме Фатима Арслани, ул. „Братство-
Единство" бр. 16, Гостивар. (6588) 

Свидетелство од I година на име Нада Ѓорчева, 
е. Бешиште, Кавадарци. (6589) 

Здравствена легитимација на име Снежана Пет-
рова, ул. „Коњички пат" бр. 73, Т. Велес. (6590) 

Здравствена легитимација на име Анѓа Мил би-
ковска, е. Во допрати, Т. Велес. (6591) 

Здравствена легитимација бр. 25032, издадена од 
ЗОО — Неготино на име Младенка Гал абова, Него-
тино. (6592) 

Здравствена легитимација бр. 3639, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Славчо Колев Велинов, е. 
Црн Камен, Виница. ; (6593) 

Здравствена легитимација бр. 9640, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Љуба Белкова, е. Црн Ка-
мен, Виница. (6594) 
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Здравствена легитимација бр. 9641, издадена од 
КЗ СО — Кочани на име Станка С. Белкова, е. Црн 
Камен, Виница. (6595) 

Здравствена легитимација бр. 9733, издадена од 
КЗ СО — Кочани на име Васко С. Велков, е. Црн 
Камен, Виница. (6596) 

Здравствена легитимација бр. 7411, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Ванка Белкова, е. Црн Ка-
мен, Виница. (6597) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Кочани на име Красимир Славчов, е. Црн Камен, 
Виница. (6598) 

Здравствена легитимација бр. 7412, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Стојан К. Велков, е. Црн 
Камен. Виница. (6599) 

Здравствена легитимација на име Шекерезада 
Идризоска, ул. „Авала" бр. 49, Прилеп. (6600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Маргарита Илиоска, ул. „9-ти сеп-
тември" бр. 13, Прилеп. (6601) 

Свидетелство од III година, издадено од Тргов-
ското училиште во Прилеп на име Јованка Б. Ма-
теска, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 43, Прилеп. (6602) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Прилеп на име Методија Вандев, ул. „Цане Коња-
рец" бр. 97, Прилеп. (6603) 
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Гостивар на име Кадри Скендеровски, Гостивар. 
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Бр. 5 — Стр. 87 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

на Хируршкото одделение при Градската општа 
болница — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно работно место во Хи-

руршкото одделение и тоа: 
лекар специјалист-рентгенолог — — — .1 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да има завршено медицински 

факултет и положен специјалистички испит и ра-
ботна практика од 3—5 години. 

Кандидатите со молбите за конкурирање треба 
да достават: 

—* уверение дека положиле специјалистички 
испит, 

— документ за практиките, 
— лекарско уверение, 
— извод од матичната книга на родените, 
— уверение за државјанство. 
Некомплетираните пријави со потребните доку-

менти нема да бидат земени предвид за разгледу-
вање од страна на конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Личниот доход според Правилникот за личните 
доходи на работниците во Хируршкото одделение 
при болницата. 

(394) 

Одделението за внатрешни работи на Собра-
нието на општината Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место самостоен ре-
ферент по самоуправување, работни односи 

и материјално-финансиско работење 

Покрај општите услови, предвидени со Законот 
за работни односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните услови: 

— да имаат завршено виша управна школа или 
прв степен на правен факултет; 

— да имаат најмалку три години работно иску-, 
ство во управни работи; 

— да се државјани на СФРЈ; 
— да ја имаат регулирано воената обврска; 
— да се психофизички способни, кое се утвр-

дува од страна на стручна комисија при РСВР на 
СРМ Скопје. 

За кандидатите кои се во работен однос треба 
да приложат согласност дека ќе бидат ослободени 
од својата работна организација. 

Молбите се таксираат со еден динар таксена 
марка. 

Со молбата задолжително се доставува биогра-
фија и докази дека кандидатот ги исполнува пред-
видените услови. 

Личниот доход според Правилникот. 
Некомплетираните молби нема да бидат земени 

во разгледување. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. (395) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Работната заедница на Трговското претпријатие 
на големо и мало „Балкан-импекс" од Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор (реизбор) 
Кандидатот за работното место директор треба 

да ги исполнува условите предвидени според чле-
нот 55 од Законот за претпријатијата и условите 
предвидени во членот 80 од Статутот на претприја-
тието, и тоа: 

— да има виша стручна подготовка — економ-
ско-комерцијална насока со над пет години работ-
но искуство на раководно работно место, 

— да ита средна стручна подготовка со над де-
сет години работно искуство во струката од кои пет 
години на раководно работно место, 

— висококвалификуван работник со над два-
есет години работно искуство од кои пет години на 
раководно работно место. 

Молбите со потребната документација предви-
дени според ОЗРО, се доставуваат до Конкурсната 
комисија на претпријатието. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во предвид за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

• Од Конкурсната комисија 
(382) 

Конкурсната комисија за именување директор 
на Установата за комунално и станбено стопанису-
вање — Дебар, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именуваше директор на Установата 
За работното место директор на Установата за 

комунално и станбено стопанисување — Дебар, кан-
дидатот мора покрај општите услови, да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

1. Да има висока стручна подготовка (дипломи-
ран: економист, градежен инж. правник или на нив 
призната) со најмалку 2 години работно искуство 
на раководно работно место, или виша стручна 
подготовка (економист, градежен инж. правник или 
на нив призната) со најмалку 4 години работно ис-
куство на раководно работно место, или да има за-
вршено средно економско училиште со најмалку 6 
години работно искуство на раководно работно ме-
сто. 

2. Да не му е забрането со судска одлука врше-
њето на таа дејност. 

Кандидатите се должни во молбата да прило-
жат соодветни документи за бараните услови по 
овој конкурс. Некомплетираните документи нема да 
се земаат предвид при изборот на кандидатот. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Личниот доход е утврден со Правилникот за 
распределба на личните доходи на работната ор-
ганизација. 

Молбата, со приложените документи), таксирана 
со 1 нов динар, се доставува до Конкурсната коми-
сија за 'именување директор на Установата. (393) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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