
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 8 јуни 1978 
С к о п ј е 

Број 21 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 6 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

245. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 31 мај 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Перко Сане Јосифовски, од е. Петршино, 
2. Животне Јован Павловић од Гевгелија, 
3. Меџит Демир Демири, од е. Желино, 
4. Џелал Нијази Исмаили, од Скопје. 

I I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година на: 
1. Симо Васил Биљановски, од Скопје, 
2. Љупчо Трајан Блажевски, од Скопје, 
3. Борис Јордан Патаров, од Струмица, 
4. Павле Спасе Боневски, од Ѓорче Петров. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

.се намали за 1 година и 6 месеци на: 
1. Деар Сабрија Алили, од Скопје. 

IV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Тодор Петре Ангелоски — Неделковски, од 

Прилеп, 
2. Илија Стојан Буровски, од е. Русиново, 
3. Борислав Љубомир Митиќ, од Скопје, 
4. Рамани Селман Фазли, од Куманово. 

V 
Изречената казна затвор се замени со условна 

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

1. Добрица Ѓоре Димеска, од Прилеп, 
2. Данило Илија Мичуновиќ, од Охрид, 
3. Реџеп Амдија Муратовски, од е. Могорче, 
4. Мурат Амдија Муратовски, од е. Могорче, 
5. Риза Зи ја Мемедовски, од Титов Велес. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда, со тоа што таа не-
ма да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Лазар Ефтим Ангелов, од Кочани. 

VII 
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 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Томислав Костадин Петровски, од Титов Ве-
лес. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се замени со 

условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако 
осудениот во рок од 1 година не стори ново кри-
вично дело на: 

1. ѓорѓи Боге Јосифовски, од е. Долно Нерези. 

IX 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осу-
дениот во рок од 3 години не стори ново кривично 
дело на: 

1. Иљо Пеце Илиевски, од Скопје. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-79 
31 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

246. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1978 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77) и член 2 од 
Законот за распределба на средствата за ^ с т о п а н -
ски објекти што се од општ интерес за Републи-
ката за периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/73, 19/75 и 25/76), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕ-

РЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од Републичкиот буџет за 1978 го-

дина во износ од 120.000.000 динари, наменети за 
изградба и опремување на објекти од општ интерес 
за Републиката, се распоредуваат по одделни ко-
рисници и намени и тоа: 

1) Републичка конфе-
ренција на Сојузот на 
Социјалистичката мла-
дина на Македонија: 

— за изградба на Мла-
динско-студентско ле-
тувалиште 12.800.000 дин. 

2) Општа заедница на 
образованието: 

— за изградба на учили-
шен простор за сред-
ните училишта 10.000.000 „ 
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3) Македонски народен 
театар: 

— за довршување на 
зградата на Оперско-
балетскиот театар 

4) Р а д и о т е л е в и з и ј а 
— Скопје: 

— за р е а л и з а ц и ј а ' на 
Програмата 

5) Републички секрета-
ри јат за култура : 

— за изградба на Регио-
нален архив во Т. Ве-
лес 

— за изградба на музе ј -
ската зграда 

6) З а изградба на спо-
мен-домови на к у л -
рата: 

— на општината Штип 
— на Општината Валан-

дово 
— на Општината Д. Х и -

сар 
— на Општината Струмица 
— на Општината Охрид 
— на Општината Гевге-

ли ја 
— на Општината К а в а -

дарци 

7) Комитет за ф и з и ч к а 
култура : 

— за довршување на об-
јектите за ф и з и ч к а 
култура 

— за започнување на из -
градба на нови објекти 
за ф и з и ч к а култура 

8) Републичка конферен-
ци ја на Народна тех -
ника на СРМ: 

•— за реализација на 
Програмата за изград-
ба, доградба и опрему-
вање на објектите за 
техничка култура 

9) Републички секрета-
ри јат за информации: 

— за обезбедување рабо-
тен простор во оддел-
ни редакции 

10) Сојуз на извидниците 
на Македонија : 

— за доградба на одмара-
лиштето за извидници 
во Охрид 

28.000.000 

26.700.000 

7.500.000 

2.500.000 

5.000.000 

13.000.000 

6.290.000 

1.180.000 

1.180.000 
1.500.000 
1.500.000 

350.000 

1.000.000 

10.000.000 

2.500.000 

7.500.000 

5.000.000 

5.500.000 

Член 2 
Средствата од 180.000.000 динари, кои ќе се 

обезбедат од кредити, ќе се користат и тоа: 
1) Радио-телевизи ја Скопје : 

— за реализаци ја на Програ-
мата 

2) Општа заедница на образо-
ванието : 

— за изграда и опремување на 
простор за насоченото обра-
зование 

3) Републички секретаријат за 
култура : 

— за изградба и опремување на 
— објекти во областа на к у л -

турата 

4) Републичка самоуправна ин-
тересна заедница на здрав -
ството и здравственото оси-
гурување: 

— за изградба на простор за 
здравствена заштита 

5) РО Н И П „Нова Македонија" : 

— За реализаци ја на Р а з в о ј н а -
та програма 

6) З а изградба и опремување на 
станови на работници и 
функционери во Републич-
ката управа 

7) Републички секретаријат за 
правосудство: 

— за изградба на зграда за 
правосудните органи во 
Скоп је 

до 50.000.000 дин. 

до 40.000.000 

до 15.000.000 

до 50.000.000 

до 10.000.000 

до 10.000.000 

до 5.000.000 

1.500.000 

З а намените од став 1 на оваа одлука, можат да 
се користат и поза јмици од средствата на Соци-
јалистичка Репз^блика Македонија за инвестиции 
во стопанството и од средствата на солидарноста на 
Социјалистичка Република Македонија . 

Член 3 
Средствата распределени на корисниците и за 

намените од член 1 на оваа одлука, освен точките 
1 и 4 од оваа одлука, ќе се користат како учество 
на Републиката . 

Член 4 
Распоредот на средствата од член 1, точките 

7 и 8 од оваа одлука, по одделни корисници и на -
мени, ќ е го и з в р ш и Комитетот за ф и з и ч к а к у л -
тура односно Републичката конференци ја на Н а -
родната техника на СРМ. 

Ч л е н 5 
Распоредот на средствата од член 1, точка 9 на 

оваа одлука по одделни корисници ќ е го и з в р ш и 
Републичкиот секретаријат за информации, во сог-
ласност со Републичкиот секретаријат за финансии. 

Ч л е н 6 
Оваа одлука ќе ј а и з в р ш и Републичкиот секре-

тари јат за финансии, според извршените работи 
и динамиката на приливот на средствата на Р е -
публиката и обезбеденото учество од одделните ин-
веститори. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1159/1 
29 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

247. 
Врз основа на член 39, став 2 од Законот за 

системот на финансирање на општините и Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ" бр. 44/77), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТ-
ВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1978 година („Служ-

бен весник на СРМ", бр. 44/77), раздел 16 — Ре-
публички секретаријат за финансии, се врши из-
менување на средствата за посебни намени и тоа: 

— во позицијата 215 — Придонес за намиру-
вање на потребите на федерацијата, износот 
„1.164.301.000" се заменува со износот „1.108.090.000"; 

— во позицијата 219 — Обврски од поранешни 
години, износот „1.500.000" се заменува со износот 
„57.711.000". 

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

ниот дел на Републичкиот буџет за 1978 година ќе 
ги спроведе Републичкиот секретаријат за финан-
сии при изготвувањето на завршната сметка на 
Буџетот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 23-1158/1 
29 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

248. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73) и член 169 став 2 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 24/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ВАЛАЛНИЦА ЗА 

ОБОЕНИ МЕТАЛИ ВО ГРАД ШТИП ВО МЕС-
НОСТА „КАЛИМЕРОВО" 

1. Се утврдува локација за изградба на инвес-
тиционен објект — валалница за обоени метали во 
град Штип во месноста „Калимерово", по десната 
страна на новопроектираниот магистрален пат Скоп-
је — Штип — Струмица. 

2. Составен дел на оваа одлука се графичките 
прикази (геодетски подлоги во размер 1 :2500 и 
1 :10.000), усвоени од Собранието на општина Штип 
(бр. 08-451 од 28. III. 1978 година), а кои се нао-
ѓаат во Републичкиот секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-1212/1 Претседател 
25 мај 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

249. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општи-
ните како депозит во Народната банка на Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 42/77), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ СРЕД-
СТВА ОД ПРЕНЕСЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за привремено насочување на сло-

бодните средства од пренесените депозити на На-
родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 14/78), во член 1 зборовите: „до 45 дена" 
се заменуваат со зборовите: „15 дена по донесува-
њето на одлуката од Народната банка на Југосла-
вија и Народната банка на Македонија за условите 
на користењето на примарната емисија за купува-
ње на хартии од вредност и за давање на креди-
ти на банките за определени селективни намени во 
1978 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 23-1057/1 
11 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

250. 
Врз основа на член 5 од Законот за условите 

и начинот на користење на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 18/76 и 
30/77), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕг 
ДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ НА ТЕ-

РИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди, на Општи-
ната Гостивар и се даваат средства во износ од 
2.000.000 динари, како учество на Републиката за 
отстранување на штетите од поплава настанати на 
1 и 2 мај 1978 година на подрачјето на Општината 
Гостивар. 
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Член 2 
Средствата на солидарноста од член 1 на оваа 

одлука се даваат без обврска на враќање, а ќе се 
користат БО согласност со член 6 од Законот за 
условите и начинот на користење на средствата на 
солидарноста за отстранување на последиците од 
елементарни непогоди во Социјалистичка Републи-
ка Македонија, а пред се за поправка на мостови-
те и патиштата оштетени од поплавите. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Бр. 23-1078/1 
11 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

251. 
Врз основа на член 28 од Законот за заштита 

од елементарни непогоди и други општи опаснос-
ти („Службен весник на СРМ" бр. 5/72), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА И УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕ-

ПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Републичката комисија за процена и ут-
врдување на штети од елементарни непогоди и 
други општи опасности на Ангел Лазаревски, пора-
ди одење на нова должност. 

II. За член на Републичката комисија за про-
цена и утврдување на штети од елементарни непо-
годи и други општи опасности се именува 

— инж. Коле Јорданоски, директор на Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод. 

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

Бр. 17-1129/1 
11 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

252. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање 

Координационен одбор за организациите на здру-
жениот труд кои вршат работи од надворешно-тр-
говскиот промет („Службен весник на СРМ" бр. 
44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КООРДИ-
НАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ ОД 

НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател и заменик претседател на Координа-
циониот одбор за организациите на здружениот труд 
кои вршат работи од надворешно-трговскиот про-
мет поради одење на друга должност на: 

— Асан Керим и 
— инж. Стојан Маткалиев. 
П. За претседател и заменик на претседателот 

на Координациониот одбор на организациите на 
здружениот труд кои вршат работи од надворешно-
трговскиот промет се именуваат: 

а) за претседател 
Тахир Кадриу, член на Извршниот совет на 

Собранието на СР Македонија и републички секре-
тар за економски односи со странство; 

б) за заменик на претседателот: 
инж. Љубомир Коруновски, член на Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија и републич-
ки секретар за индустрија. 

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

Бр. 17-1128/1 
11 мај 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

253. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 38 од З а -

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛ-

ТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

1. Се именува за помошник на претседателот на 
Републичката комисија за културни врски со стран-
ство Цветан Станоевски, новинар во Редакцијата 
на „Нова Македонија". 

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

Број 17-988/1 
24 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

254. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

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

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на Социј а листичка Република Ма-
кедонија Димитар Јакимовски, директор на Вишата 
школа за физичка култура во Скопје. 

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

Бр. 17-989/1 
24 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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255. 
Врз основа на член 16 од Законот за распишу-

вање на јавен заем за изградба и реконструкција 
на патиштата во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 30/77 и 15/78), републичкиот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И 
ОТПЛАТУВАЊЕТО НА ЈАВНИОТ ЗАЕМ ЗА ИЗ-
ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА 
ВО СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА КО-
РИСТЕЊЕТО НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И 

ДРУГИ ПОГОДНОСТИ КАКО И ОБЛИКОТ И 
ТЕКСТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ 

1. Во Упатството за начинот на запишувањето, 
уплатувањето и отплатувањето на јавниот заем за 
изградба и реконструкција на патиштата во СР 
Македонија и за начинот на користењето на даноч-
ните олеснувања и други погодности, како и обли-
кот и текстот на обврзниците („Службен весник на 
СРМ", бр. 31/77, 41/77 и 13/78), во точката 24, став 6 
зборовите „сувиот печат" се заменуваат со зборот 
„печатот". 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Републички секретар 
за финансии, 

Ристо Филиповски, е. р. 

Број 12-03-2706/1-77 
30 мај 1978 година 

Скопј е 

256. 
Врз основа на член 3 став 3 и 4 од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобо-
дителното движење во Егејскиот дел на Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 23/75 и 27/77), 
републичкиот секретар за здравство и социјална 
политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУ-

ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1978 
ГОДИНА 

1. Основот за одредување на боречкиот дода-
ток во 1978 година се утврдува во износ од 4.450 
динари. 

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

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1506/1 Републички секретар за 
1 јуни 1978 година наука и образование, 

Скопје Анатоли Дајановски, е. р. 
Образец бр. 13 

(формат 21 х 30) 
Г Р Б 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

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 

(назив на училиштето за средно образование) 
Насока, отсек-

Главна книга на завршниот испит 
Број / 
учебна година 19- -19-

С В И Д Е Т Е Л С Т В О 
ЗА ПОЛОЖЕН З А В Р Ш Е Н ИСПИТ ВО УЧИЛИШТЕ 

ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА — 
(фамилијарно и родено име на кандидатот) 

син-ќерка на -

роден-а на 
(име на таткото и мајката) 

19 год. во — 
општина 

листичка Република 
Соција-

Кандидатот, по завршување на 
во времето од до 

, државјанство 

клас, 

година полагаше завршен испит и го покажа овој 
успех: 

1. Писмен испит — 
2. Практичен испит 
3. Устен испит 
Со тоа кандидатот се здоби со општо признато 

средно образование за занимањето 
насока во гимназијата, со практична дејност 

Дел. бр. 
Во 

(М. П.) 
19 година. 

Директор, 

Училиштето (воспитно-образовната дејност) е 
верифицирано со акт на бр. 
од 19 година. 

Број 08-03-2762 
15 мај 1978 година 

Скопје 

257. 

Републички секретар 
за здравство и 

социјална политика, 
Петар Џундев, е. р. 

Врз основа на член 130 од Законот за сред-
ното образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/70. 39/71, 5/73, 17/74. 4/77 и 9/77), републичкиот 
секретар за наука и образование донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
ВО УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Правилникот за педагошката евиденција во 

училиштата за средно образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/71 и 22/74), образецот бр. 13 — 
„Свидетелство за положен завршен испит во учи-
лиштето за средно образование" се заменува со нов 
образец, што е составен дел на овој правилник. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е 
заведен спор за смеќавање на посед, по тужбата 
на тужителот Стојанче Стојчко Јакимовски од Гор-
че Петров, ул. „Веле Марков" бр. 31, против ту-
жените Драги Крстевски и Елена Крстевска, два ј -
цата од село Вучидол, со непозната адреса на ж и -
веење. 

Се повикуваат тужените Драги Крстевски и 
Елена Крстевска да се јават и да достават своја 
точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас. Во спротивно ќе им биде поставен при-
времен застапник во смисла на член 84 од ЗПП, 
кој ќе ги застапува нивните интереси до окончу-
вањето на спорот или до јавувањето на тужените. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVI, 
П. бр. 3688/77. (36) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен 
е спор за развод на брак од тужителот Андреев 
Виктор од Титов Велес, против тужената Андреева 
Виолета од Радовиш, со непознато место на ж и -
веење. 

Се повикува тужената Андреева Виолета да се 
јави на овој суд и да достави своја адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно, судот ќе и определи старател кој ќе ја за-
стапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
612/77 година. (43) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово е во тек пос-

тапката за развод на брак по тужбата на Илјази 
Урфетка од Тетово против тужениот Илјази Зенел 
од Тетово, привремено на работа во Западна Гер-
манија. 

Се повикува тужениот Илјази Зенел од Тетово, 
кој се наоѓа привремено на работа во Западна Гер-
манија, да се јави пред Општинскиот суд во Тето-
во, или означи свој полномошник во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот, а доколку тоа не 
го стори ќе му биде поставен привремен старател 
кој во текот на постапката ќе ги штити неговите 
интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 330/78. 
(37) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп се водат 

оставински постапки за расправање на оставиниге 
на оставителите: Димоска Павлова Ѓурѓа од При-
леп, заведена под О. бр. 222/72, Илиеска Стева од 
татко Ѓоре, од Прилеп, заведена под О. бр. 251/77, 
Николоски Бошко Никола од Прилеп, заведен под 
О. бр. 82/77, Косевска Јован Стојна од Бешиште, 
заведена под О. бр. 183/77 и Малчески Ристов Сто-
јан од село Канатларци, заведен под О. бр. 331/75 
година. 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој оп-
штински суд за да дадат наследнички изјави, во 
рок од една година од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРЖ". Во спротивно, остави-
ните ќе преминат во општествена сопственост, со-
I ласно член 230 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Прилеп. (38) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 318 од 21. XI. 1977 година, регистар-
ска влошка бр. 368-03-00 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Реџовски 
Драги, досегашен директор на ООЗТ „Малешевска 
слива" — Берово, во состав на З И К „Малеш" — 
Берово престанува, а за директор е именуван Б у -
бевски Киро, кој со потполни и неограничени пра-
ва ќе ја застапува и потпишува основната органи-
зација на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Мале-
шевска слива" — Берово, бр. 02-73/11 од 15. XI. 1977 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
318/77. (7) 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Новост" 
— село Владимирово, во состав на З И К „Малеш" 
— Берово, бр. 0202/171 од 1. XI. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
317/77. (8) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 309 од 1. XI. 1977 година на регистар-
ска влошка бр. 224 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на Јовановски Стан-
ко, досегашен директор на Трговското угостител-
ско-туристичко претпријатие на големо и мало 
..Илинден" од Делчево престанува, а за директор 
е именуван Цоневски Начо Димитар, кој со потпол-
ни и неограничени овластувања и со потполна и 
неограничена одговорност ќе ја застапува и пот-
пишува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на РО „Илинден" 
— Делчево, бр. 01-378 од 15. X. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
309/77. (9) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 307 од 28. X. 1977 година на регистар-
ска влошка бр. 75, го запиша во судскиот регис-
тар следното: Правото на потпис на Стојче Трајков, 
досегашен директор на РО Фабрика за кожа и 
кожна конфекција „Методи Митевски-Брицо" од 
Делчево престанува, а за директор е именуван Ми-
хаил Филабок. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
307/77. (10) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 288 од 30. IX. 1977 година на регис-
тарска влошка бр. 205-14-00, го запиша во судскиот 
регистар следното: Овластени лица за потпишу-
вање на ООЗТ за неметали — Делчево се: 

1. Михајловски Јован, управник, кој со неог-
раничени овластувања ќе ја застапува и потпишу-
ва основната организација на здружен труд; 

2. Мирчевски Стојан — потпишува финанси-
ски и други документи; 

3. Костадинов Љубе — потпишува финанси-
ски и други документи. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
— Делчево, бр. 0201-2259 од 13. IX. 1977 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
288/77. (11) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 317/77 од 21. XI. 1977 година, на ре-
гистарска влошка бр. 368-04-00 го запиша во суд-
скиот регистар следното: Правото на потпис на 
Ханџиски Пано, досегашен директор на ООЗТ 
„Новост", село Владимирово, Беровско престанува, 
за директор е именуван Буровски Јордан, кој со 
потполни и неограничени права ќе ја застапува и 
потпишува ООЗТ. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 193 од 8. VI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 179 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Престанува со работа односно се бри-
ше од регистарот Комуналното станбено претприја 
тие „Панорама" од Кочани, бидејќи се присоединува 
кон РО Комунално претпријатие „Водовод" — Ко-
чани, рег. влошка бр. 178. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Кому-
налното претпријатие „Панорама" — Кочани бр. 
02-464 од 23. XII. 1976 година и одлуката на работ-
ничкиот совет на Комуналното претпријатие „Водо-
вод" — Кочани, бр. 0201-853 од 7. V. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
193/77. (12) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 155 од 14. IV. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 220, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Ајтовски 
Павле, досегашен директор на РО Водостопанско 
претпријатие „Брегалница" — Кочани престанува, 
а за директор е именуван Трендов Трајан, кој ќе 
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ја застапува и потпишува со потполни и неограни-
чени овластувања работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Работната за -
едница — Заеднички служби, бр. 02-РС-9-1-1 од 4. 
IV. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
155/77. (13) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 289 од 30. IX. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 205-03-00 го запиша во судски-
от регистар следното: ООЗТ за кооперација на ин-
дивидуални земјоделски производители во состав 
на „Опалит" — Производно индустриски комбинат 
Чешиново ќе ја потпишуваат: 

1. Марков Трајан, управник, 
2. Петров Санде, работник, 
3. Максимов Петар, работник. 
Потписите ќе важат колективно со два потпи-

са, од кои задолжителен е потписот на управникот 
— Марков Трајан. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
289/77. (14) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 312 од 7. XI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: ОЗТ Фабрика за гранулати и 
прашкасти производи од Чешиново, во состав на 
ПИК „Опалит" — Чешиново ќе ја потпишуваат: 

1. Александар Симеонов, управник, 
2. Никола Игнатов, ш е ф за одржување, 
3. Ѓорги Наунов, одржувач, 
4. Станко Андонов, одржувач. 
Потписите ќе важат колективно со најмалку 

два потписа од овластените лица. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет П И К „Опалит" — 
Чешиново бр. 0201-2140/1 од 31. X. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
312/77. (15) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 245 од 16. VIII. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: ООЗТ „Механизација" — Чеша-
ново, во состав на Производно индустрискиот ком-
бинат „Опалит" — Чешиново ќе ја потпишуваат: 

1. Шопов Миќо — управник, кој со неограни-
чени овластувања ќе ја застапува и потпишува ор-
ганизацијата на здружен труд. 

2. С Т О И Л К О В Стаменко ќе потпишува финанси-
ски документи и Стој овски Драгомир — исто пот-
пишува финансиски документи. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
Механизација, бр. II 0201-2081 од 4. VIII. 1977 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
245/77. (18) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 297 од 14. X. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 380 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Илиевски 
Бојан, досегашен директор на РО претпријатие за 
градежно занаетчиство и производство на копчиња 
„Колор" — Кочани престанува, а за директор е 
именуван Димитровски Димитар, кој со полни и 
неограничени овластувања и неограничена одго-
ворност ќе ја застапува и потпишува работната 
организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет при РО Претпри-
јатие за градежно занаетчиство и производство на 
копчиња „Колор" — Кочани, бр. 585 од 1. X. 1977 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
297/77. (16) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 251 од 22. VIII. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Овластени лица за застапување и 
потпишување на ООЗТ фабрика за гранулати и 
прашкасти производи — Чешиново се: Симеонов 
Александар — управник, кој неограничено ќе зас-
тапува и потпишува во рамките на ООЗТ, а ф и -
нансиските документи ќе ги потпишуваат Иванов 
Горѓи и Игнатов Никола. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ, 
бр. 0201-2140 од 16. VIII. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
251/77. (19) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 281 од 22. IX. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 145 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Кабова Ва-
силка, досегашен директор на О З Т Комбинирана 
детска установа „Павлина Вел јанова" од Кочани, 
престанува, а за директор е именуван Иван Пав-
лов со полни и неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ОЗТ Комбинирана детска 
установа „Павлина Велјанова" од Кочани, бр. 63 
од 15. VIII. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
281/77. (20) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието фи. бр. ЗИ од 4. XI. 1977 година, на регистар-
ска влошка бр. 267 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на Михаил Фила-
бок, досегашен директор на ООЗТ „Продажба на 
мало" — Кочани, во состав на З И К „Кочанско 
Поле" — Кочани престанува, а за директор е ов-
ластен Тодор Трифунов. Потписот ќе в а ж и колек-
тивно, по два потписа со печат на работната ор-
ганизација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет на З И К 
„Кочанско Поле" — Кочани, бр. 02-81/114 од 14. X. 
1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
311/77. (17) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 194 од 8. VI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 178, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Покрај досегашните дејности РО 
Комунално претпријатие „Водовод" од Кочани ќе 
ги врши и следните дејности: 

1. чистење на јавни површини и одвезување 
на сметот од зградите; 

2. уредување, одржување и градба на улиците, 
плоштадите и другите јавни површини; 

3. уредување и одржување на јавните паркови 
и градско зеленило; 

4. уредување и одржување на пазарите на 
мало и на панаѓурите; 

5. погребна дејност и одржување на гробиш-
тата и сточните јами; 

6. уредување и одржување на спортски и ре-
креативни објекти и детски игралишта; 

7. одржување на градски клозети; 
8. производство и трговија на мало со цвеќе; 
9. трговија на мало со погребна опрема; 

10. јавни купатила. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа 

на одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Комуналното претпријатие „Водовод" — Кочани, 
бр. 0201-930 од 23. V. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
194/77. (22) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 246 од 16. VIII. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 205 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Овластени лица за застапување и 
потпишување на ООЗТ за неметали „Стрмош" — 
Пробиштип, во состав на „Опалит" — производно 
индустриски комбинат — Чешиново — Кочани се: 
Гичев Стојан, директор кој ќе ја застапува и потпи-
шува ООЗТ за неметали неограничено во рамките 
на ООЗТ, а ќе ги потпишуваат финансиските доку-
менти — Младенов Славко и ѓорѓиев Милчо. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ООЗТ Стрмош, бр. 0201-2116 од 9. VIII. 1977 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. 
бр. 246/77. (23) 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет при ООЗТ „Зле-
тово" — Пробиштип, во состав на РО Рудници за 
олово и цинк — Пробиштип, бр. 02-3/558 од 21. IX. 
1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
292/77. (24) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 291 од 4. IX. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 170, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Димитров 
Бошко, досегашен в. д. директор на ОЗТ „Антон 
Панов" — Народен театар од Струмица, му прес-
танува. За в. д. директор е именуван Гогов Тушев 
Стојан, кој со полни и неограничени овластувања 
и полна и неограничена одговорност ќе ја заста-
пува и потпишува организацијата на здружен 
труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
..Антон Панов" — Народен театар — Струмица, бр. 
92 од 29. IX. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
291/77. (28) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 330 од 5. ХИ. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 198 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на досегаш-
ниот привремен управник на ОЗТ — Атеље за 
уметничко обликување, светлосни фирми, реклами 
и електроинсталации „Дисплеј" — Струмица, Б у -
јуклиев Љамо, престанува. За в. д. директор е име-
нуван Цветков Никола кој со потполно и неогра-
ничено овластување ќе ја застапува организација-
та на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Струмица, 
бр. 02-1144/1 од 1. ХИ. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
330/77. (29) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 275 од 12. IX. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 243, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Светислав 
Тодоровски, досегашен генерален директор на РО 
Рудник за бакар „Бучим" во основање од Радовиш 
престанува, а за генерален директор е именуван 
Драган Арсовски, кој со неограничени овластувања 
ќе ја потпишува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Рудникот за бакар „Бучим" 
во основање од Радовиш, бр. 1442 од 2. IX. 1977 год 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
275/77. (25) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 22,1 од 14. VII. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 361, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Петковиќ 
Крсто, досегашен директор на ОЗТ Завод за заш-
тита и рехабилитација од Бања Банско, Струмичко 
престанува, а за директор е именуван Чеботарев 
Кирил, кој со потполни и неограничени права ќе 
ја застапува и потпишува организацијата на здру-
жен труд. 

Уписот се изврши во регистарот вр-', ОСПОРИ на 
одлуката на Работничкиот совет при Заводот за 
заштита и рехабилитација од село Бања Банско, 
Струмичко, бр. 611/1 од 14. VII. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
221/77. (26) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 304 од 26. X. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 70 го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на -потпис на досегаш-
ниот в. д. директор на ОЗТ Ветеринарна станица 
од Струмица Тушев Иван престанува. За директор 
односно в. д. директор е именуван Ристоманов Ми-
ле кој со потполни и неограничени овластувања 
ќе ја застапува и потпишува организацијата на 
здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Ветеринарна станица од Струмица, бр. 02-287 од 
12. X. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
304/77. (30) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 310 од 3. XI. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 12, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Чорев 
Славчо, досегашен втор потписник на РО индуст-
рија за градежни материјали „Еленица" од Стру-
мица престанува, а за втор потписник е овластен 
Ристов Јано, кој ќе ја потпишува неограничено со 
директорот Шарламанов Михаил. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Индустријата 
за градежни материјали „Еленица" — Струмица, 
бр. 03-997/3 од 27. VII. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
310/77. (27) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 292 од 4. X. 1977 година, на регис-
тарска влошка 233-01-00, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Правото на потпис на Кузман 
Петковски, досегашен раководител на сметковод-
ството на ООЗТ „Злетово" — Пробиштип, во сос-
тав на Рудници за олово и цинк — Пробиштип 
престанува, а за раководител на финансиски сек-
тор е овластен Киро Димитровски. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 282 од 15. IX. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 392-03-00 го запиша во судскиот 
регистар следното: ООЗТ Основно осумгодишно 
училиште „Тошо Арсов", со седиште во Штип, во 
состав на Училишниот центар за основно образо-
вание — Штип, престана со својата работа поради 
припојување кон Основното осумгодишно училиште 
„Ванчо Прке" — Штип. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе во ООЗТ 
„Ванчо Прке" — Штип, бр. 0201-179 од 30. VIII. 1977 
година и одлуката на Собирот на работните луѓе 
на ООЗТ ЦОУ „Тошо Арсов" — Штип, бр. 0303/130 
од 22. IX. 1977 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 282/77. (31) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 7 од 12. I. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-772-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар следното: Се брише досегашниот 
застапник Серафим Муратовски, директор на Ма-
кедонската ф и л х а р м о н и ј а — Скопје, а како нов 
застапник се запишува лицето Киро Давидовски, 
директор, со ограничување, да може да потпишува 
парични документи во износ до 5.000 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 7 од 12. I. 1978 год. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1401 од 23. ХИ. 1975 година, на 
регистарска в л о ш к а бр. 1-799-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар следното: Се брише од регис-
тарот досегашниот застапник на Ученичкиот дом 
при Гимназијата „Здравко Чочковски" Ц. О., со се-
диште во Дебар Наим Фетаху, в. д. управител. Се 
овластува како нов застапник лицето Мунир Фида, 
в.д. управител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1401 од 23. ХИ. 1975 година. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1264/77 од И . I. 1978 година, на 
регистарска влошка бр. 1-1236-0-0-0 го з апиша во 
судскиот регистар основањето на Работната орга-
низација Основно училиште „Дане К р а п ч е в " — 
Скопје. 

Училиштето е основано со актот за основање, 
донесен од Собранието на општината Гази Баба — 
Скопје бр. 09-4866 од 4. X. 1977 година. 

Основна дејност на училиштето е 120111 — ос-
новно образование од општ тип. 

Во правниот промет училиштето истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврски сторени во правниот промет со тре-
ти лица училиштето одговара со сите свои сред-
ства. За обврските на училиштето одговара основа-
чот неограничено солидарно. 

Душан Перевски е овластен за застапување на 
училиштето во основање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1264/77 од 11. I. 1978 година. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 442 од 28. III . 1977 година, на ре -
гистарска в л о ш к а бр. 1-692-0-0-0 го з апиша во суд-
скиот регистар следното: Се брише досегашниот 
застапник на Основното училиште „Влазними" Ц. 
О., со седиште во село Србиново, Гостивар Џелили 
Миџаит, директор. Се запишува к а к о нов застап-
ник лицето Ј а к у п и Сали, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 442 од 28. III . 1977 година. (44) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2585/73 од 5. I. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-799-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Ученички дом 
при Гимназијата „Здравко Печковски" Ц. О., со 
седиште во Дебар. 

Предмет на работењето на училиштето е: да 
им обезбеди на учениците сместување, исхрана и 
можност за учење по на јповолни услови; да ги 
воспитува учениците за планска и систематска ра-
бота, иницијатива и дисциплина; да развива к а ј 
учениците културни и хигиенски навики, другар-
ство и смисла за колективен живот ; да ги воспи-
тува учениците да бидат способни да с л у ж а т на 
интересите на социјалистичката заедница; да јн 
развива к а ј учениците свеста за општествена од-
говорност и потреба за активно учество во опште-
ствениот живот и општественото управување; 
да придонесе за физичкото воспитување во инте-
рес на подигање на работната способност и здра -
виот личен живот . 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја 
сметка, со целосна одговорност. 

Застапник и потписник на работната органи-
зација е лицето Б а р д у л Цами, управник, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2585/73 од 5. I. 1974 година. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре -
шението Фи. бр. 474 од 8. IV. 1974 година, на регис-
тарска в л о ш к а бр. 1-799-0-0-0 го з апиша во суд-
скиот регистар следното: Се брише од регистарот 
досегашниот застапник на Ученичкиот дом при 
Гимназијата „Здравко Чочкрвски" ЦО, со седиште 
во Дебар Б а р д у л Цами управник . Се овластува к а -
ко нов застапник на работната организација лице-
то Наим Фетаху, в. д. управител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 474 од 8. IV. 1974 год. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 765 од 30. VI. 1977 година, на ре-
гистарска в л о ш к а бр. 1-799-0-0-0 го з апиша во суд-
скиот регистар следното: Досегашната ф и р м а на 
Ученичкиот дом при Гимназијата „Здравко Печ-
ковски" — Дебар, се менува, така што во иднина 
ќе гласи: Ученички дом „Здравко Печковски", ЦО, 
со седиште во Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 765/77. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 711 од 19. V. 1977 година, на регис-
тарска в л о ш к а бр. 1-803-0-0-0 ја з апиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Основно училиште „Вук К а -
раџиќ" ЦО, со седиште во Куманово, ул. „Браќа 
Ф и л и п о в и ћ ' бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник лицето Б а р ч и ќ Драгомир, 
директор, а се з апишува к а к о нов застапник лице-
то Ѓукиќ Илија , директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 711/77. (49) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2590/73 од 31. I. 1974 година, на ре-
гистарска в л о ш к а бр. 1-803-0-0-0 го з апиша во суд-
скиот регистар конституирањето на О З Т Основно 
училиште „Вук Караџиќ" , Ц.О, со седиште во К у -
маново, со следните податоци: книговодството се 
води двојно, спрема Законот за книговодството на 
организациите на з д р у ж е н труд. З а в р ш н и сметки 
се изготвуваат секоја година. 

Основач е Собранието на општината Куманово, 
со потврда бр. 29370/1 од 17. XI. 1965 година. 

Предмет на работењето е: да им п р у ж а на уче-
ниците основно општествено образование и воспи-
тување, основи на социјалистичкото воспитување 
и на современото општо образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Застапник на работната организација е Б а р -
чиќ Драгомир, директор. 

Потписници на работната организација се Б а р -
чиќ Драгомир, директор, и Гулинска Дивна. 

Од О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2590/73 од 31. I. 1974 год. (50) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2591/73 од 14. II. 1974 година, на 
регистарска влошка бр. 1-804-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Ме-
лиоративно-лозарско училиште „Тоше Велков-Пе-
пето", Ц.О., со седиште во Кавадарци со следните 
податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Основач е Собранието на општината Кавадар-
ци, со решението бр. 01-8702 од 27. XI. 1965 година. 

Предмет на работењето е: средно образование 
од мелиоративна и лозарска насока; воспитување 
на ученици; организирање практична обука на уче-
ниците; организирање производство на економија-
та и пласирање односно преработка на произво-
дите. 

Училиштето ги има сите овластувања во прав-
ниот промет со трети лица да склучува правни 
работи за извршување на задачите од правниот 
промет на своето работење. 

Училиштето е одговорно за сите преземени об-
врски во правниот промет со трети лица. 

Застапник на работната организација е Владо 
Томовски, директор. 

Потписници на работната организација се Вла-
до Томовски, директор, и Димитар Петровски, 
професор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2591/73 од 14. И. 1974 г. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2589/73 од 13. И. 1974 година, на 
регистарска влошка бр. 1-802-0-0-0 г о запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основ-
но училиште „Влазними", Ц.О., со седиште во село 
Дебриште, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работење е воспитно-образовна цел. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Застапник и потписник на работната органи-
зација е Метуш Мурати, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2589/73 од 13. II. 1974 г. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1728/73 од 26. III. 1974 година, на 
регистарска влошка бр. 1-795-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Ре-
публичка стручна служба за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство, Ц.О., со седиште во 
Скопје, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето е: на стручен план ја 
координира и помага работата на општинските 
стручни служби за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство за реализација на програмата на 
Републичкиот фонд за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство; деловна и стручна соработ-
ка со општинските стручни служби, научни, струч-
ни и други организации на здружен труд, сврзани 
со унапредување на индивидуалното земјоделство; 
стручна и техничка помош во реализацијата на 
инвестициите, наменети за индивидуалното зем-
јоделство. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. 

Застапник на работната организација е Коста 
Аврамовски, дипл. агроном — директор, без огра-
ничување. 

Потписници на работната организација се Кос-
та Аврамовски, дипл. агроном, директор, Горѓи 
Крстевски, дипл. инж. агроном — советник и Мил-
ка Младеновска, сметководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1728/73 од 26. III. 1974 година. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 72 од 25. I. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-254-17-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет Н. СОЛ. 
О Скопје, ООЗТ Техничка служба Ц.О-Скопје, та-
ка што се брише досегашниот застапник Карев 
Илија, а како нов застапник се запишува лицето 
Стојан Трајковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 72 од 25. I. 1978 год. (54) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1186 од 26. I. 1978 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1243-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Занаетчиската задруга под фирма: Градежно-
занаетчиска услужна задруга „Гарант" со целосна 
одговорност и ограничено емство — Скопје, ул. 
„Васил Ѓоргов". 

Задругата е основана со договор на самостојни-
те занаетчии-основачи на задругата бр. 1 од 15. XI. 
1977 година. 

Основачи на задругата се: Диов Атанас од 
Скопје, Илиевски Борис од Скопје, Јордановски 
Василие од Скопје, Кузмановски Петре од Скопје, 
Митровски Велимир од Скопје, Митровски Јован 
од Скопје, Николовски Јован од Скопје, Петровски 
Андон од Скопје, Рашиќ Живоин од Скопје и Се-
федин Ќани од Скопје. 

Основни дејности: 050302 — завршни и зана-
етчиски работи во градежништвото. 

Задругата настапува во свое име и за своја 
сметка. 

Задругата за сторените свои обврски во прав-
ниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 

За обврските на задругата емчат задругарите 
до износ од 1.600,00 динари. 

Застапник на задругата е в. д. директорот Ва-
силија Јор дановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1186/77 од 26. I. 1978 г. (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2586/73 од 17. I. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-800-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Гим-
назија „Кочо Рацин", Ц.О., со седиште во Титов 
Велес, со следните податоци: 

Работната организација води посебно книго-
водство. 

Основач е Собранието на општината Титов Ве-
лес во 1945 година, со потврда бр. 05-14609/1 од 
20. XII. 1965 година. 

Предмет на работење е: образовно-воспитна 
дејност. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка со целосна одговорност. 

Застапник и потписник на работната органи-
зација е Трајковски Љубомир, директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2586/73 од 17. I. 1974 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1155 од 28. VII. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-792-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Матична библиотека „Кочо 
Рацин", Ц.О., со седиште во Тетово, така што се 
брише досегашниот застапник Милошев Асен, ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Митов-
ска Живка , директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1155/76. (57) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2578/73 од 12. I. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-792-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Матична 
библиотека „Кочо Рацин", Ц.О., со седиште во Те-
тово, со следните податоци: 

Води единствено книговодство и изготвува 
завршна сметка. 

Основач е Собранието на општината Тетово, 
со потврда бр. 06-11777/1 од 17. XII. 1965 година,. 

Предмет на работењето е: културно-просветна 
дејност. 

Во правниот промет со трети лица библиоте-
ката истапува во свое име и за своја сметка, со 
целосна одговорност. 

Застапник и потписник е Милошев Асен, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2578/73 од 12. I. 1974 г. (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2594/73 од 5. I. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-807-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Ра-
ботнички универзитет, Д.О., со седиште во Гости-
вар, со следните податоци: 

Води единствено книговодство. 
Основач е Собранието на општината Гостивар, 

со решение бр. 01-1991/1 од 30. ХИ. 1960 година. 
Предмет на работењето е: подигање свеста на 

работните луѓе, на нивото културно издигање и 
стручно усовршување, со цел за формирање на 
општо образовна личност, која ќе има активен 
однос во развивањето на социјалистичките опште-
ствени односи. Основната дејност на Универзите-
тот е образование и воспитување на младината и 
возрасните преку следните образовни форми: ос-
новно образование, дополнително општо образова-
ние, општествено економско образование, идеолош-
ко-политичко образование, марксистичко образо-
вание, масовно воспитување на народот за одбрана 
на земјата, стручно техничко образование, кул-
турно и естетско образование. Со цел да се оства-
рат дејностите Универзитетот ќе врши или ќе се 
вклучи во истражувањето на образовните програ-
ми, планирањето и програмирањето на сите обра-
зовни форми, како и во валоризацијата на обра-
зовните форми. Универзитетот организира разно-
видни форми на образование како што се: преда-
вање, семинари, курсеви, школи, изложби и дру-
ги форми на дејност, го анализира влијанието на 
образовната работа во средината во која делува. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е ѓорѓиевски Мојсе, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2594/73 од 5. I. 1974 г. ' (61) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 232 од 24. И. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-807-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Работнички универзитет, Ц.О., 
со седиште во Гостивар, така што се брише досе-
гашниот застапник ѓорѓиевски Мојсе, без ограни-
чување, а се запишува како нов застапник Дуце-
ски Бранко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 232/1976 година. (62) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 7 од 11. I. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-823-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно 

музичко училиште „Лазо Мицев", Ц.О., со седиште 
во Кавадарци, со следните податоци: Училиштето 
го води книговодството по системот на двојно кни-
говодство со обврска за изготвување на завршна 
сметка. 

Предмет на работењето е: образование и вос-
питување на деца од 7 — 15 годишна возраст. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Димов Миле, 
директор, без ограничување. 

Потписници се: Димов Миле, директор, Вор-
џиев Симеон, секретар, и Гал абовска Лилјана, нас-
тавник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 7/1974 година. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 5 и од 8. I. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-821-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Централно 
основно училиште „Дешка Тошева", Ц.О., со се-
диште во село Бегниште, Кавадарско, со следните 
податоци: 

Училиштето го води книговодството по систе-
мот на двојно книговодство со обврска за изгот-
вување на завршна сметка. 

Основач е Околискиот одбор Кавадарци, потвр-
да бр. 9439 од 24. И. 1965 година. 

Предмет на работењето е: образование и воспи-
тување на деца од 7 — 15 годишна возраст. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Златев Киро, 
директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се: Златев 
Киро, директор, Тра јков Перо, наставник-делумно 
овластување, Мица ј ков Илија , наставник-делу мио 
овластување и Георгиев Симеон, секретар, потпи-
шува цела финансиска документација. 

Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
5/1974 година. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 2584/73 од 17. I. 1974 година, на 
регистарска влошка бр. 1-798-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основ-
но училиште „Бајрам Шабани", Ц.О., со седиште во 
Куманово, со следните податоци: 

Книговодството се води двојно спрема Законот 
за книговодството на организациите на здружен 
труд. Завршна сметка се изготвува секоја година. 

Основач е Собранието на општината Куманово. 
Предмет на работењето е: изведување одделен-

ска настава, работи на основното образование на 
возрасни граѓани и соработува со другите органи-
зации на здружен труд и општествено-политички-
те организации заради помагање на семејствата во 
образованието и воспитувањето на децата. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Застапник на работната организација е Салиу 
Шаип, директор, без ограничување. 

Потписници на работната организација се Са-
лиу Шаип, директор, и Попов Љубомир, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2584/73 од 17. I. 1974 г. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението бр. 1251/75 од 30. XII. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-789-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Основно учи-
лиште „Бајрам Шабани", Ц.О., од Куманово, пора-
ди поделба на две училишта: „Бајрам Шабани" — 
Куманово и „Велазерими" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1251/75 од 30. ХИ. 1976 година. (бб) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 121 од 19. II. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-820-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар примената на лицето овластено 
за застапување на ОЗТ Здравствен дом, Ц.О., со 
седиште во Крива Паланка, така што се брише 
досегашниот застапник д-р Раде Младеновски, а 
се запишува како нов застапник д-р Стојмир 
Цветковски, управник, без ограничување, освен за 
набавка и продажба на основни средства и сред-
ства за заедничка потрошувачка чи ја вредност 
изнесува поединачно над 3.000,00 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 121 од 19. II. 1976 година. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 4 од 18. I. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-820-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Здрав-
ствен дом, Ц. О., со седиште во Крива Паланка, 
ул. „Маршал Тито" бб, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство. 

Основач е Народниот одбор на општината К р и -
ва Паланка, со решението бр. 6287 од 16. VI. 1953 
година. 

Предмет на работење е: да ја обединува цело-
купната здравствена служба во градот и околината 
и да спроведува мерки за заштита и издигнување 
на народното здравје на населението од подрач-
јето на Но. Ќе врши аптекарска дејност — изра-
ботува, набавува, испитува и издава лекови и други 
средства за лекување и ставање во промет сред-
ства за лична и општа хигиена на населението. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е д -р Раде 
Младеновски, без ограничување, освен за набавка 
и продажба на основни средства и средства за за -
едничка потрошувачка чија поединечна вредност 
изнесува 3.000 динари. 

Лица овластени за потпишување се д -р Раде 
Младеновски, Ванчо Новковски и Страшко Димит-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 4/1974 година. (68) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот печат под назив: „Југопетрол" ООЗТ 

— малопродажба бензинска пумпа „Билјанини из-
вори" — Охрид — 2" се огласува за неважен. (1439) 

Загубениот округли печат под назив: „Шахов-
ски клуб „Ленин" — Кочани", се огласува за не-
важен. (1452) 

Загубениот штембил под назив: „Социјалистич-
ка Република Македонија, РО за основно образо-
вание и воспитание „11 Октомври" — Битола, ООЗТ 
— ЦОУ „Кирил и Методиј" Бр. — Битола" се ог-
ласува за неважен. (1489) 

Загубениот округли печат под назив: „РО за 
основно образование и воспитание „11 Октомври" 
— Битола — ООЗТ — ЦОУ „Кирил и Методиј" — 
Битола" се огласува за неважен. (1489-а) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка, издадена од Титов Велес на име 
Ласто Цветковски, ул. „Ѓ. Димитров" бр. 15 вл. И/21, 
нас. „Кисела Вода", Скопје. (1320-а) 

Чековите под број: 334427 од 19. 08. 76 год. на 
износ 50.000,00 н. дин., 334428 од 20. 08. 76 год. на 
износ 20.000,00 н. дин., 335731 од 27. 08. 76 год. на 
износ 5.000,00 н. дин., издадени од СОК Неготино 
на име „Југопетрол" — Скопје. (1347) 

Воена книшка на име З у л ф и Мемедовски, е. 
Порој, Тетово. (991) 

Пасош МА 097123, издаден од ОВР Гостивар на 
име Зунуни Адем, е. Требиште. (1366) 

Воена книшка, издадена од Берово, серија АГ 
бр. 40718 од 14. 01. 1972 год. на име Војо Беловски, 
ул. „Никола Вапцаров", бр. 3/1, Скопје. (1426) 

Воена книшка, издадена од Славонски Брод на 
име Нухи Ќамил, е. Шемшево, Тетово. (1520) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Крсте Мисирков" во Скопје 
на име Перјан Даути, Скопје, (87) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Звезда Марковска, Скопје. (8$) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Димитрис Бошковски, е. Шишево, Скопје. (89) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Илија Дренковски, Скопје. (90) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Х а ј р и ј а Шкријел^, Скопје. (91) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Неаљ Дураки, Скопје. (92) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Садије Демајљи, Скопје, (93) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Живоин Георгиев, Скопје. (94) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Хоти 
Јулдесеф, Скопје. (95) 

Диплома за завршено средно медицинско учи-
лиште, издадена од училиштето „Панче Караѓозов" 
— Скопје на име Верица Белинска, Скопје. (96) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Душ-
ко Петровски, Скопје. (97) 

Воена книшка, издадена во Титов Велес на име 
Авдија Нејази, ул. „Благоја Тоска" бр. 238, Тетово. 

(98) 
Свидетелство за II година, издадено од Гим-

назијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Иса 
Мемети, ул. „К. Антевски" бр. 11-а, Куманово. (99) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Са-
мин Скендери, Скопје. (100) 

Свидетелство за положен матурски испит, изда-
дено од Учителската школа „Гоце Делчев" — Штип 
на име Тра јче Денков, Скопје. (101) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Тра јче Денков, Скопје. (102) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име То-
мислав Спасовски, Скопје. (103) 

Свидетелство за III клас и свидетелство за за -
вршен испит, издадени од Периодичното училиште 
„Перо Панов" во Куманово на име Дрита Велим, 
ул. „В. Кидрич" бр. 41, Куманово. (104) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Александар Горњевски, Скопје. (105) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Се-
рафим Зорковски, Скопје. (106) 

Воена книшка, издадена во Карловац на име 
Сами Фејзула Адем, Скопје. (107) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ла-
зо Христовски, Скопје. (108) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Прпарими" е. Сту-
деничани на име Ба јрам Бајрами, е. Студеничани, 
Скопје. (109) 

Работна книшка, издадена во Гостивар, на име 
Екрем Бајрами, е. Србиново — Гостивар. (428) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Невруз 
Илјази, е. Делогожда — Струга. (429) 

Уверение за V одделение, на име Видосава Са-
веска — Павлоска, е. Драчево — Скопје. (430) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Јосип 
Јованоски, е. Крешево — Прилеп. (431) 

Свидетелство за УШ одделение, на име Ѓор-
ѓија Јованоски, ул. „Мечкин Камен" бб — Прилеп. 

(432) 
Уверение за К В ѕидар бр. 159, на име Ристе 

Јовески, е. Кривогаштани — Прилеп. (433) 
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Свидетелство за VIII одделение, на име Орде 
Мисиркоски, ул. „Орде Чопела" бр. 175-а Прилеп. 

(434) 
Свидетелство за VII одделение, на име Зоран 

Петроски, ул. „Љупчо Марулец" бр. 8 — Прилеп. 
(435) 

Работна книшка, на име Драге Петрески, е. Бе -
ло Поле — Прилеп. (436) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Вера К. 
Грижоска, ул. „Орде Чопела" бр. 7 — Варош — 
Прилеп. (437) 

Здравствена легитимација, на име Атифет Аса-
ни, е. Д. Палчиште — Тетово. (438) 

Свидетелство за IV одделение, на име Џумаил 
Османи, е. Камењане — Тетово. (439) 

Свидетелство за V одделение, на име Ј а ј а Ос-
мани, е. Џепчиште — Тетово. (440) 

Воена книшка, на име Аљија Мустафа, е. Пи-
рок — Тетово. (441) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Гзим 
Алиу, е. Делогожда — Струга. (442) 

Лична карта, на име Јетиш Е. Јашари, е. Горно 
Врановци — Титов Велес. (443) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Лазар 
Т. Димов, ул. „Ленинова" бр. 27 — Титов Велес. 

(444) 
Работна книшка, на име Трајанка Табакова, ул. 

„Н. Карев" бр. 1 — Титов Велес. (445) 
Свидетелство за IV одделение, на име С лав јан-

ка Панова, е. Еловец — Титов Велес. (446) 
Свидетелство за IV одделение, на име Мирко 

Миркоски — Гостивар. (447) 
Дозвола, на име Михајло Лазарески — Гости-

вар. (448) 
Свидетелство, на име Зилбеар Садику, е. Б а -

линдол — Гостивар. (449) 
Свидетелство за Ш одделение, на име Абду-

рахман Ајдини, е. Дебреше — Гостивар. (450) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

новното училиште е. Карабичани, Куманово на име 
Цветанка Јовановиќ, — Скопје. (1) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Дим-
че П. Јордановски, Скопје. (НО) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Дра-
ган Ацевски, Скопје. (111) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Училиштето „Мирче Ацев" во Ѓорче Пет-
ров на име Даница Стојманова, Скопје. (112) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште е. Шишево, Скопје на име Се-
ф е р Сулејмани, е. Шишево, Скопје. (113) 

Воена книшка, издадена во Лесковац на име 
Илија Јовановски, е. Црешево, Скопје. (114) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Зоран Дојниновски, Скопје. (115) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Никола П. Грковски, Скопје. (116) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Душан Бубевски, Скопје. (117) 

Свидетелство за завршено IV основно одделе-
ние, издадено од Основното училиште е. Семениш-
те, Скопје на име Сани Елмази, Скопје. (118) 

Уверение за неспособен отслужување во ЈНА, 
издадено во Скопје на име Александар Ѓорѓиевски, 
Скопје. (Н9) 

Воена книшка, издадена во Титоград на име 
Михајло Глатков, Скопје. (120) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од ЕМУ ЗУ С „Коце Металец" — Скопје на 
име Џемаил Весел, Скопје. (121) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Назим Гаши, Скопје. (122) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Ба јрам Невзат, Скопје. (123) 

Свидетелство за I и II година, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" во Куманово на име Муса 
Емини, е. Романовци, Куманово. (124) 

Свидетество за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Васил Главинов" во Скопје 
на име Исмаил Ахмед, Скопје. (125) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Даница Ариф, Скопје. (126) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Јулка Давитковиќ, Скопје. (127) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Крумислав Костовски, Скопј-е. (128) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Ба јрам Амет, Скопје. (129) 

Диплома, издадена од ВПШ „Климент Охрид-
ски" во Скопје на име ЏевриЈа Рашити, Скопје. 

(130) 
Работна книшка, издадена во Куманово на име 

Драгомир Златковиќ, е. Речица, Куманово. (131) 
Индекс бр. 922, издаден од Медицинскиот ф а -

култет во Скопје на име Зекир Демировски, е. Дра-
чево, Скопје. (132) 

Уверение за завршен тесарски курс, издадено 
од „Градежниот центар за оспособување" — Скоп-
је на име Богољуб Блажевски, нас. „Херој К а р -
пош" бр. 5/9, Кичево. (133) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 46 од Законот за избор и от-

повикување на органите на управување и на дру-
гите органи во организациите на здружениот труд 
и член 7 од Самоуправната спогодба за работните 
односи во здружениот труд, Работничкиот совет на 
ООЗТ за промет на големо во состав на работната 
организација „Струшка трговија" — Струга, на сед-
ницата одржана на 17 мај 1978 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор 
на ООЗТ за промет на големо 

(реизбор) 
У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има висока школска подготовка со над 3 
години работно искуство или 

— виша (ВКВ) со над 4 години работно ис-
куство од кои 3 години на раководно работно место 
во струката; 

— да поседува морално-политичка подобност и 
да е добар стопанственик; 

— да не е под истрага; 
— да не е осудуван. 
Со молбата кандидатот да ги достави следните 

документи: 
— диплома за образование, стручна подготовка 

и работно искуство; 
— доказ за морално-политичка подобност; 
— доказ дека не е под истрага и дека не е осу-

дуван; 
— лекарско уверение кое не може да биде 

постаро од 6 месеци. 
Некомплетираните и неблаговремено поднесени-

те молби нема да се примаат. 
Молбите со комплетираните документи да се 

достават до Конкурсната комисија на ниво на ООЗТ 
за промет на големо. 

ЈГичен доход според Самоуправната спогодба за 
утврдување на заедничките основи и мерила за 
стекнување и распределување на личниот доход и 
за распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка. 

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе би-

дат известени во рок од 10 дена од денот за извр-
шениот избор. 
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Врз основа на член 46 од Законот за избор и 
отповикување на органите на управување и на дру-
гите органи во организациите на здружениот труд 
и член 7 од Самоуправната спогодба за работните 
односи во здружениот труд, Работничкиот совет на 
ООЗТ за промет на мало во состав на работната 
организација „Струшка трговија" — Струга, на сед-
ницата одржана на 17 мај 1978 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на директор 
на ООЗТ за промет на мало 
(реизбор) 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има висока школска подготовка со над 3 
години работно искуство или 

— виша (ВКВ) со над 4 години работно иску-
ство од кои 3 години на раководно работно место 
во струката; 

— да поседува морално-политичка подобност 
и да е добар стопанственик; 

— да не е под истрага; 
— да не е осудуван. 
Со молбата кандидатот да ги достави следните 

документи: 
— диплома за образование, стручна подготовка 

и работно искуство; 
— доказ за морално-политичка подобност; 
— доказ дека не е под истрага и дека не е осу-

дуван; 
— лекарско уверение кое не може да биде пос-

таро од 6 месеци. 
Некомплетираните и ^благовремено поднесени-

те молби нема да се примаат. 
Молбите со комплетираните документи да се 

достават до конкурсната комисија на ниво на ООЗТ 
за промет на мало. 

Личен доход според Самоуправната спогодба за 
утврдување на заедничките основи и мерила за 
стекнување и распределување на личниот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка. 

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 

бидат известени во рок од 10 дена од денот за из-
вршениот избор. (247) 

Работничкиот совет при ЗДИШ „Треска" — 
Скопје, ООЗТ Шумско стопанство „Беласица" — 
Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување технички раководител на ООЗТ 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

— да има завршено шумарски факултет, 
— да поседува морално-политички квалитети и 

организациони способности и 
— да не е под истрага. 
Со молбата по конкурсот кандидатот треба да 

поднесе: 
— доказ за стручната подготовка и 
— уверение дека не е под истрага. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите комплетирани со потребните докумен-

ти за исполнување на бараните услови, како и 
кратки биографски податоци да се доставуваат до 
Конкурсната комисија на Работничкиот совет на 
ООЗТ Шумско стопанство „Беласица" — Струми-
ца. ул. „Маршал Тито" — бр. 37-а Струмица, теле-
фон 71-161 и 71-443. (248) 

Конкурсната комисија на Работната организа-
ција „ИЗООПТИК" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место со посебни 
овластувања и одговорности — технички раково-
дител 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

— да има виша или средна стручна подготовка 
— машински смер; 

— да има на јмалку четири години работно ис-
куство; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организациони способности. 

Заинтересираните кандидати со молбата да дос-
тават: 

— доказ за стручната подготовка; 
— доказ за работното искуство; 
— уверение дека не се под истрага. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Избор ќе се изврши во рок од пет дена по завр-

шувањето на конкурсот. 
Пријавите комплетирани со потребните доку-

менти да се достават до Конкурсната комисија на 
Работничкиот совет на „ИЗООПТИК" — Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 101. (249) 

Врз основа на член 157 и 173 од Статутот на 
работната организација за производство на текстил 
и промет „Единство" — Скудриње, конкурсната ко-
мисија го објавува следниот 

К О Н К У Р С 
за реизбор на раководни работни места 

(повторен) 
1. ш е ф на комерцијална служба, 
2. ш е ф на сметководство, 
3. ш е ф на општа служба. 
У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. за работното место под реден број 1 — да 
имаат висока стручна подготовка од комерцијална 
насока со 4 години работно искуство на раководно 
работно место (во струката); 

2. за работното место под реден број 2 — да 
имаат висока стручна подготовка од економска на-
сока со 4 години работно искуство на раководно ра-
ботно место (во струката); 

3. за работното место под реден број 3 — да 
имаат висока стручна подготовка од правна насока 
со 4 години работно искуство на раководно работно 
место (во струката). 

Кандидатите за сите работни места треба да ги 
исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално политички квалитети, 
— да не им е изречена забрана за вршење на 

такви работи од член 511 од Законот за здружен 
труд. 

Кон молбите да се достават следните доку-
менти : 

— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работното искуство и 
— уверение дека не е под истрага. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се доста-

ват до Конкурсната комисија на работната органи-
зација за производство на текстил и промет „Един-
ство" — Скудриње, 91254 Ростуше, Гостиварско. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земаат во разгледување и ќе 
бидат вратени на кандидатите. 
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Конкурсната комисија при Основната органи-
зација на здружениот труд „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР" — 
Скопје, врз основа на член 181 и 184 од Статутот, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување — реизбор директор на ООЗТ 
У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за работни односи, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

1. да има најмалку средна стручна подготовка 
со практика во струката на основната организаци-
ја од 5 години и тоа на раководни работни задачи 
по завршувањето односно признавањето на струч-
ната подготовка; 

2. да поседува морално-политички квалитети, 
во досегашната работа да покажал спремност за 
развој на самоуправните социјалистички односи; 

3. да има проверени резултати во поглед на 
стручните, организационите и други работни спо-
собности; 

4.. да не постојат пречки за неговото именување 
од член 511 од Законот за здружениот труд; 

5. да не доаѓа од организација на здружен труд 
или ООЗТ која работела со загуба, а во која тој бил 
работоводен орган или член на одборот на работо-
воден орган или работник на раководни и одговор-
ни работни задачи. 

Пријавите со соодветната документација се до-
ставуваат до Конкурсната комисија на ООЗТ 
„ЕЛЕКТРОЦЕНТАР" — Скопје ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 64. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-
вување, а пријавите ќе се разгледуваат по 30 јуни 
1978 година. 

(243) 

Собирот на работните луѓе при Средното стрз^ч-
но угостителско училиште со практична обука 
„Ванчо Питошески" Охрид, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на директор на училиштето 
У с л о в и : 
Покрај утврдените услови со Законот, кандида-

тот треба да ги исполнува и следните услови: 
— да има завршено соодветна група за образо-

вание на наставници на: факултет, висока школа, 
ликовна академија и музичка академија, како и 
лица кои ги исполнуваат условите за наставник во 
училиштето; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да има работно искуство во просветна стру-

ка најмалку 5 години по дипломирањето. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Собирот на работните луѓе при училиштето. 
Некомплетните документи нема да се земаат 

предвид при разгледувањето. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". (244) 

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот 
за ловство („Службен весник на СРМ" број 5/73), 
Собранието на Општината Карпош — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За доделување на стопанисување со ловиштето 
„Жеден" што се наоѓа на подрачјето на Општината 
Карпош — Скопје. 

Учесниците на конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со лов-

но стопанство; 
— или други ОЗТ што вршат земјоделска или 

шумарска дејност; 
— да располагаат со стручни лица за стопани-

сување со ловиштата. 
Пријавите се поднесуваат до' Секретаријатот за 

стопанство и труд при Собранието на општината 
Карпош. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО И ТРУД 

Врз основа на член 46 од Законот за избор и 
отповикување на органите на управување и на 
другите органи во организациите во здружениот 
труд и член 7 од Самоуправната спогодба за ра-
ботните односи во здружениот труд, Работничкиот 
совет на ниво на работната организација „Струшка 
трговија" — Струга, на седницата одржана на 17 
мај 1978 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор 
на работната организација „Струшка трговија" 
— Струга 

(реизбор) 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови : 

— да има висока школска подготовка со над 4 
години работно искуство, од кои 3 години на рако-
водно работно место, или 

— виша (ВКВ) со над 5 години работно искуство 
од кои 4 години на раководно работно место во 
струката; 

— да поседува морално-политичка подобност и 
да е добар стопанственик; 

— да не е под истрага; 
— да не е осудуван. 
Со молбата кандидатот да ги достави следните 

документи: 
— диплома за образование, стручна подготовка 

и работно искуство; 
— доказ за морално-политичка подобност; 
— доказ дека не е под истрага и дека не е осу-

дуван; 
— лекарско уверение кое не може да биде по-

старо од 6 месеци. 
Некомплетираните и неблаговремено поднесе-

ните молби, нема да се примаат. 
Молбите со комплетираните документи да се 

доставуваат до Конкурсната комисија на ниво на 
Работната организација „Струшка трговија" — 
Струга. 

Личен доход според Самоуправната спогодба за 
утврдување на заедничките основи и мерила за 
стекнување и распределување на чистиот доход и 
за распределба на средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка. 

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе би-

дат известени во рок од 10 дена од денот за извр-
шениот избор. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ВИ ГИ ПРЕПОРАЧУВА СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА. 

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 
Цена 50 динари. 

ЗБИРКА ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања упатства за примена во прак-
тиката 
Цена 100 динари. 

ЗБИРКА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДО-
НИЈА 

за периодот 1976 — 1980 година со експозе и со 
основни пропорции за развојот на СР Македо-
нија од 1976 до 1980 година 
Цена 45 динари. 

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИТЕ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— второ издание — 
во една збирка 
Цена 60 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цена 35 динари. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена 30 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
со објаснувања 
Цена 120 динари. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 
Рецензија и предговор: 
проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ 
Цена 90 динари. 

СЕ НАОЃААТ ВО ПЕЧАТ: 
ЗБИРКА ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) 
на македонски јазик 
Цена 62 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ изменето и дополнето издание — 

ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, пошт. 
фах 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 
40100-603-12498. 

СОДРЖИНА 
Страна 

245. Одлука за помилување на осудени лица 577 

246. Одлука за распоред на средствата за из-
градба и опремување на објекти од општ 
интерес за Републиката за 1978 година 577 

247. Одлука за изменување на намената на 
средствата за посебни намени утврдени 
со Републичкиот буџет за 1978 година — 579 

248. Одлука за утврдување локација за из-
градба на инвестиционен објект — Ва-
лалница за обоени метали во град Штип 
во месноста „Калимерово" — — — — 579 

249. Одлука за изменување на Одлуката за 
привремено насочување на слободните 
средства од пренесените депозити на На-
родната банка на Македонија — — — 579 

250. Одлука за користење на средства на со-
лидарноста на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за отстранување на по-

* следиците од елементарни непогоди на 
територијата на општина Гостивар — — 579 

251. Решение за утврдување престанување 
функцијата член и за именување член 
на Републичката комисија за процена и 
утврдување на штети од елементарни не-
погоди и други општи опасности — — 580 

252. Решение за утврдување престанување на 
функцијата претседател и заменик прет-
седател и за именување претседател и за-
меник на претседателот на Координаци-
ониот одбор за организациите на здруже-
ниот труд кои вршат работи од надво-
решно-трговскиот промет — — — — 580 

253. Решение за именување помошник на 
претседателот на Републичката комисија 
за културни врски со странство — — 580 

254. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 580 

255. Упатство за изменување на Упатството 
за начинот на запишувањето, уплатува-
њето и отплатувањето на јавниот заем за 
изградба и реконструкција на патишта-
та во СР Македонија и за начинот на 
користењето на даночните олеснувања и 
други погодности како и обликот и тек-
стот на обврзниците — — — — — 581 

256. Наредба за утврдување на основот за 
одредување на боречкиот додаток во 1978 
година — — — — — — — — — 581 

257. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за педагошката евиден-
ција во училиштата за средно образо-
вание — — — — — — — — — 581 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 


