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З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради спречување и отстранување на опас-

ностите од пожар и заради спасување на луѓето 
и имотот загрозени со пожар општините и Репу-
бликата, нивните органи, противпожарните, работ-
ните и други организации и граѓаните организи-
раат заштита од пожар, се грижат за нејзиното 
успешно функционирање и учествуваат во неј-
зиното спроведување. 

Член 2 
Заштитата од пожар опфаќа збир на мерки 

и дејности од управна, организациона, техничка, 
образовна и пропагандна природа кои се презе-
маат заради спречување настанување и ширење, 
откривање и гаснење од пожар, како и заради 
спасување на луѓето и имотот загрозени со пожар. 

Заштитата од пожар се организира и конти-
нуирано се спроведува во сите средини и на места 
каде што постои опасност од настанување и ши-
рење на пожар. 

Член 3 
Работните и други организации, државните 

органи и граѓаните во спроведувањето на мерките 
за заштита од пожар постапуваат во согласност 
со мерките за заштита од пожар утврдени со за-
кон, прописите донесени врз основа на закон и 
плановите за заштита од, пожар. 

Член 4 
Заради остварување што поуспешна заштита 

од пожар, соодветни мерки за заштита од пожар 
се предвидуваат во регионално-просторните и ур-
банистичките планови или во одлуките што ги 
заменуваат тие планови, како и во инвестиционо-
техничките документации за изградба на инвести-
циони објекти во кои постои зголемена опасност 
од избувнување пожар или во кои престојуваат 
или се собираат поголем број лица. 

Член 5 

Организирањето и спроведувањето на зашти-
тата од пожар се врши врз основа на плановите 
за заштита од пожар, што ги донесуваат општи-
ните, работните и други организации и држав-
ните органи. 

Член 6 

Работните и други организации, државните 
органи и граѓаните учествуваат во гаснењето на 
пожарот и спасувањето на луѓето и имотот за-
грозени од него со алат, превозни, технички и 
други соодветни средства, а граѓаните и со својот 
труд, на начин и под услови утврдени со закон и 
прописи донесени врз основа на закон. 

Член 7 

Заради учествување во спроведувањето на 
превентивните мерки за заштита од пожар, во 
тонењето на пожарот и во спасувањето на лу-
ѓето и имотот загрозени од него и од други еле-
ментарни несреќи се организираат противпожарни 
единици. 

Член 8 

Заводите за осигурување и реосигурување 
учествуваат во формирањето средства за унапре-
дување на заштитата од пожар и за набавка на 
техничка опрема и други средства за гаснење 
пожар. 

Член 9 

Одредбите од овој закон за правата и об-
врските на работните и други организации и др-
жавните органи во заштитата од пожар ќе се 
применуваат и на граѓанско-правни лица како и 
на поединци, кои при вршењето определени деј-
ности, со свои средства за работа користат труд 
на други лица. 

И. ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 10 

Општината организира заштита од пожар на 
своето подрачје, се грижи за нејзиното функцио-
нирање, презема мерки за унапредување на за-
штитата од пожар и се грижи за надзорот над 
спроведувањето на пропишаните мерки за зашти-
та од пожар од страна на работните и други ор-
ганизации, државните органи и граѓаните. 

Член 11 

Општинското собрание на седница донесува 
општински план за заштита од пожар. 

Во општинскиот план за заштита од пожар 
се определува кои работни и други организации 
се должни да донесат планови за заштита од по-
жар. 

Плановите од став 2 на овој член се усогла-
суваат со општинскиот план за заштита од пожар. 



Стр. 554 - Бр. 32, СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 октомври 1971 

Со планот за заштита од пожар се утврдува 
организацијата на заштитата од пожар, се опре-
делуваат мерките за нејзиното успешно функ-
ционирање и унапредување (техничка опрема и 
други средства за гаснење пожар, извори на 
снабдување со вода, патишта, премини и пр-иоди, 
воспитно-прспагандна активност) и се обезбедува 
спроведувањето надзор над извршувањето на мер-
ките за заштита од пожар. 

Член 12 

Со регионално-просторните и урбанистичките 
планови, како и со одлуките кои ги заменуваат 
во однос на мерките за заштита од пожар, осо-
бено се утврдуваат: 

1. изворите за снабдување со вода, капаците-
тите на градската водоводна мрежа и водоводните 
објекти (црпни станици, резервоари, хидранти 
итн.) кои обезбедуваат доволно количество вода за 
гаснење пожар; 

2. оддалеченоста меѓу зоните предвидени за 
станбени и јавни објекти и зоните предвидени за 
индустриски објекти и објекти за специјална на-
мена (за сместување леснозапаливи течности, га-
сови и експлозивни материи); 

3. оддалеченоста меѓу објектите со различна 
намена внатре во индустриската зона и објектите 
за специјална намена, која ќе овозможи спрове-
дување на мерките за противпожарната заштита; 
и 

4. широчината на патиштата која ќе овозмо-
жи пристап на противпожарни возила до секој 
објект и нивно маневрирање за време на т о н е -
њето на пожарот. 

Член 13 

Проектанските организации (во натамошниот 
текст: проектанти), при проектирањето градежни 
објекти, технолошки процеси, инсталации, уреди 
и постројки, адаптации и реконструкции, приме-
нуваат мерки за заштита од пожар пропишани со 
закон и прописи донесени врз основа на закон. 

Обврската од став 1 на овој член, која се од-
несува на проектантите, во се се применува и на 
инвеститорите, односно изведувачите на работите. 

Проектантите предвидуваат пропишани мерки 
за заштита од пожар и при изработка на регио-
нално-простсрните планови или одлуките кои ги 
заменуваат. 

Член 14 

Инвестиционо-техничката документација, по-
крај елементите предвидени со посебни прописи 
содржи и мерки за заштита од пожар за објек-
тите на работните и други организации, работ-
ните простории, објектите за јавна намена, хидро 
и термоелектраните, трафо-постројките над 1500 

KWА, станбените згради преку 4 ката, објектите 
во кои се произведуваат, преработуваат и држат 
запаливи, експлозивни и слични материи, маги-
стралните цевоводи и гасоводи и инсталациите и 
уредите во овие објекти. 

Дозвола за градба, адаптација и реконструк-
ција на објект од став 1 на овој член се издава 
по претходно набавено мислење од надлежниот 
орган за внатрешни работи во врска со мерките 
за заштита од, пожар. 

Член 15 

Градежни објекти во кои се произведуваат, 
преработуваат и држат запаливи, експлозивни и 
слични материи можат да се градат на начин и 
на места каде што нема да се создава опасност 
од пожар и експлозија за другите објекти, од-
носно постојните објекти да не претставуваат так-
ва опасност за објектите што ќе се градат. 

Локацијата за подигнување градежни објекти 
од став 1 на овој член се издава во согласност 
со надлежниот орган за внатрешни работи. 

Член 16 

Одобрение за употреба на изграден, адапти-
рал и реконструиран објект, односно инсталација, 
уреди и постројка може да се издаде откако ќе 
се утврди дека во нив се спроведени мерките за 
заштита од пожар предвидени во инвестиционо-
техничката документација. 

Член 17 

Технолошките процеси во кои се произведу-
в,аат или користат леснозапаливи и експлозивни 
материи или при кои се создаваат експлозивни 
смеси, мо-жат да се вршат во објекти или делови 
од објекти што се одвоени од другите производ-
ствени и складишни простории со пожарно-од-
бранбени ѕидови, кои оневозможуваат ширење на 
пожар. 

Во објектите во кои се одвиваат процеси од 
став 1 на овој член се поставуваат уреди и се 
обезбедуваат средства за благовремено открива-
ње, најавување и гаснење на пожар. 

Член 18 

Во објектите и просториите во кои се произ-
ведуваат, преработуваат, користат и држат запа-
ливи течности, запаливи гасови, експлозивни ма-
терии и други леснозапаливи материјали или се 
создаваат експлозивни см,еси, не е дозволено: 

— пушење, употреба на отворен оган, светил-
ки со пламен и средства за палење; 

— користење уреди и инсталации што можат 
да предизвикаат пожар и експлозија; 

— употребување алат кој создава искрење; 
— користење грејни уреди со отворен оган, 

вжарени и прекумерно загреани површини; 
— држење и сместување материјали што се 

склони кон самозапалување. 

Член 19 

Отпадните материи од производството, што се 
запаливи, се отстрануваат од местото на производ-
ството или се обезбедуваат на друг начин. 

Член 20 

Корисниците на станбени и деловни згради и 
простории, како и на други градежни објекти и 
постројки ги одржуваат во исправна состојба 
електричните, гасните и другите инсталации, како 
и димоводите и ложиштата. 

Член 21 

Работните и други организации и државните 
органи, како и занаетчиските, угостителските и 
трговските дуќани треба да имаат соодветна ис-
правна техничка опрема и средства за гасење 
пожар и соодветни простории за нивно сместу-
вање. 

Член 22 

Работните и други организации и државните 
органи, во кругот на своите објекти обезбедуваат 
непречен пристап до нив, а влезните и излезните 
врати од тие објекти постојано се слободни за-
ради интервенција при гаснење пожар и спасу-
вање на луѓето и имотот загрозени со пожар. 

Организациите и органите од став 1 на овој 
член обезбедуваат непречен пристап и кон про-
тивпожарните апарати и хидранти. 

Член 23 

Техничката опрема и средствата за гаснење 
пожар можат да се набавуваат ако одговараат на 
утврдените југословенски стандарди. 
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Техничката опрема и средствата за гаснење 
пожар за кои не се пропишани југословенски 
стандарди или се увезени, можат да се користат 
ако за нив има издаден атест од стручна уста-
нова, која добила одобрение од Републичкиот се-
кретаријат за индустрија и трговија. 

Член 24 

Работните и други организации и државните 
органи со општ акт особено ќе ги регулираат: 

1. организацијата, делокругот и надлежноста 
на службата за заштита од пожар; 

.2. организацијата и начинот на вршење вна-
трешна контрола, како и овластувањата и одго-
ворноста на работниците кои ја вршат таа кон-
трола; 

3. стручната подготовка на работниците кои 
ги вршат работите на заштитата од пожар; 

4. постапката и начинот на запознавање на 
работниците при стапување на работа или распо-
редување од едно работно место на друго со опас-
ностите од пожар сврзани со соодветно работно 
место, како и начинот на обучување на работ-
ниците за учество во гасењето пожар и ракување 
со техничката опрема и средствата за гаснење 
пожар; 

5. техничката опрема и средства за гаснење 
пожар, нивната распореденост и времето за испи-
тување на нивната исправност; 

6. мерките за заштита од пожар; 
7. должностите и одговорноста на раководни-

те и други работници во врска со заштитата од 
пожар, а посебно во случај на избувнување и га-
сење пожар. 

Ш. ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ, ПРОТИВ-
ПОЖАРНИ ДРУШТВА И СОЈУЗИ 

Член 25 

Противпожарни единици основаат општините, 
месните заедници, работните и други организации 
и државните органи, како и граѓаните. 

Член 26 

Противпожарната единица може да биде про-
фесионална и доброволна. 

Член 27 

Противпожарната единица има најмалку 15 по-
жарникари, односно членови оспособени за гасне-
ње пожар и за спасување на луѓето и имотот за-
грозени со пожар. 

Член 28 

Општината во седиштето на општинското со-
брание основа противпожарна единица. 

Во населени места кои имаат над 15.000 ж и -
тели општината основа професионална против-
пожарна единица. 

Член 29 

Работна организација која произведува, пре-
работува, користи или држи леснозапаливи, екс-
плозивни и слични материи има противпожарна 
единица. 

Општинското собрание на предлог од општин-
скиот орган за внатрешни работи одлучува која 
работна организација од став 1 на овој член ќе 
има професионална противпожарна единица и 
посебна служба за заштита од пожар. 

Член 30 

Две или повеќе работни организации можат 
да основаат заедничка професионална противпо-
жарна единица. 

Член 31 

Со професионалната противпожарна единица 
раководи командир, кој има најмалку средно про-
тивпожарно училиште или среднотехничко учи-
лиште со положен стручен испит. 

Член 32 

Во противпожарна единица може да се прими 
на работа лице кое, покрај општите услови за 
примање на работа, ги исполнува и следниве: 

— да не е постаро од 25 години, ако за прв-
пат стапува во оваа служба и 

— да е психофизички способно за вршење на 
работите од работното место. 

Психофизичката способност се утврдува на 
начин определен за лица кои се примаат на ра-
бота во милицијата. 

Работна и друга организација и државен ор-
ган не можат да вклучат работник на против-
пожарна единица да гасне пожар ако не е струч-
но оспособен за тоа. 

Член 33 

Работниците на професионалните противпо-
жарни единици се униформирани. 

При гаснење пожар и спасување на луѓето и 
имотот загрозени од него работниците од став 1 
на овој член носат пропишана заштитна опрема. 

Член 34 

Општинскиот орган за внатрешни работи, во 
работата на заштита од "пожар им укажува струч-
на помош на противпожарните единици, им из-
дава стручни упатства и врши надзор над нив-
ната работа. 

Противпожарните единици водат пропишана 
евиденција, го известуваат општинскиот орган за 
внатрешни работи за извршување на задачите од 
својот делокруг и по негово барање доставуваат 
податоци. 

Член 35 

Противпожарното друштво во својот состав 
има доброволна противпожарна единица обучена 
за гаснење пожар. 

Со правилата на друштвото се утврдува ро-
кот во кој ќе се основа доброволната противпо-
жарна единица. 

Член 36 

Ако СО планот за заштита од пожар се пред-
видуваат обврски за противпожарните друштва 
во гаснење пожар и во спасување на луѓето и 
имотот загрозени од него и од други елементарни 
несреќи, општините, работните и други органи-
зации обезбедуваат соодветни услови и техничка 
опрема. 

Член 37 

Противпожарните друштва на подрачјето на 
општината можат да се здружуваат во против-

п о ж а р е н сојуз на општината. 
Во противпожарниот сојуз на општината мо-

жат да членуваат и општината, месните заедници, 
работните и други организации и државните ор-
гани кои имаат основани професионални против-
пожарни единици. 

Противпожарните сојузи на општините можат 
да се здружуваат на територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија во Противпожарен 
сојуз на Македонија. 
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IV ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ 

Член 38 

Секој граѓанин е должен да го изгасне по-
жарот ако тоа може да го стори без опасност за 
себе или за друг. 

Ако граѓанинот не може да го изгасне пожа-
рот веднаш ја известува најблиската противпо-
жарна единица или станица на милиција, односно 
општинскиот орган за внатрешни работи. 

Обврската од став 1 на овој член се однесува 
и кога граѓанин ќе забележи опасност која непо-
средно се заканува да предизвика пожар. 

Член 39 

Кога командир на противпожарна единица по-
бара помош од друга противпожарна единица од 
подрачјето на општината таа е должна да ја ука-
же бараната помош. 

Кога гаснењето на пожарот не може да се обез-
беди на начин предвиден во став 1 од овој член, 
претседателот на општинското собрание, односно 
лицето кое претседателот ќе го овласти може да 
побара од други општини да учествуваат со свои 
противпожарни единици во гаснење на пожарот. 

Член 40 

Со гаснењето на пожарот раководи команди-
рот на противпожарната единица која прва поч-
нала да го гасне пожарот, ако командирите на 
противпожарните единици, кои учествуваат во 
гаснењето на пожарот, поинаку не се спогодат. 

Кога при гаснење пожар учествува профе-
сионална единица и доброволна противпожарна 
единица со гаснењето на пожарот раководи ко-
мандирот на професионалната единица, без оглед 
која прва стигнала на местото на пожарот. 

Член 41 

Заради што поуспешно и непречено гаснење 
на пожарот и заради заштитата на луѓето. и имо-
тот загрозени од него, лицето кое го раководи 
гаснењето на пожарот, има право и должност на 
местото на, пожарот д,а преземе мерки, а особено: 

1. да им забрани пристап на местото на пожа-
рот на неповикани лица, како и да го забрани 
сообраќајот покрај тоа место; 

2. да нареди евакуација на лицата и отстра-
нување на предметите од соседните објекти што 
се загрозени со пожарот, отстранување на мате-
ријалите што би можеле д I бидат зафатени со 
пожарот и уривање на објектот што би можел да 
го пренесе пожарот врз други објекти; 

3. да нареди прекин на доведувањето елек-
трична струја, гас, нафта или други запаливи 
течности; 

4. да нареди да се користат изворите на вода 
кои им припаѓаат на граѓани, работни и други 
организации и државни органи, ако на друг на-
чин не може да се обезбеди потребно коли-
чество вода за гаснење на пожарот; 

5. да ограничи делумно или целосно доведу-
вање на вода на други потрошувачи заради обез-
бедување потребно количество вода за гаснење на 
пожарот; 

6. да нареди да се користат возилата на гра-
ѓани, работни и други организации и државни 
органи заради превезување на повредени лица и 
имот загрозени со пожарот, како и за дотур на 
техничка опрема и средства за гаснење на по-
жарот. 

Член 42 

Лицето кое го раководи гаснењето на пожарот 
може да им нареди на граѓаните, работните и дру-
ги организации и државните органи да учеству-
ваат во гаснењето на пожарот, во спасувањето' на 

луѓето и имотот загрозени со пожарот, како и да 
и стават на располагање на противпожарната еди-
ница најнужни средства потребни за гаснење на 
пожарот и за спасувањето на луѓето и имотот за-
грозени од него, ако противпожарната единица не 
е во состојба сама да го изгасне пожарот и да ги 
спаси луѓето и имотот загрозени од него. 

Член 43 

Претседателот на општинското собрание или 
лице кое претседателот ќе го овласти може во 
случај на пожар од поголем обем да им нареди 
на граѓаните од подрачјето на општината да уче-
ствуваат во гаснењето и спасувањето на луѓето 
и имотот загрозени со пожарот. 

Претседателот на општинското собрание или 
лицето кое претседателот ќе го овласти може во 
случај на став 1 од овој член да им нареди на 
граѓаните, работните и други организации и др-
жавните органи на противпожарната единица да 
и стават на располагање алат, превозни, технички 
и други средства потребни за гаснење на пожа-
рот и спасувањето на луѓето и имотот загрозени 
од него. 

Член 44 

Противпожарните единици се должни да им 
укажат помош на воените единици, ако се бара 
таква помош. 

Член 45 

Противпожарните единици можат да укажат 
помош во гаснењето пожари и во спасувањето на 
луѓето и имотот загрозени од него и на терито-
ријата на соседна држава ако се побара таква 
помош и ако таа биде одобрена од претседателот 
на Извршниот совет. 

Член 46 

Ако во гаснењето пожар и во спасувањето на 
луѓето и имотот загрозени од него е потребна по-
мош од противпожарна единица од соседна др-
жава, помошта ја бара претседателот на Изврш-
ниот совет. 

Член 47 

На лице кое е во работен однос, а кое во 
смисла на член 42 и 43 од овој закон учествува 
во гаснење пожар и во спасување на луѓето и 
имотот загрозени со пожарот му се надоместува 
личниот доход за време на отсуствувањето од 
работа. 

На лице кое врши самостојна земјоделска, за-
наетчиска или друга дејност му се надоместува 
загубената заработка за времето додека учествува 
во гаснењето на пожарот и во спасувањето на 
луѓето и имотот загрозени од него во смисла на 
член 42 и 43 од овој закон. 

Надоместокот од став 1 и 2 од овој член паѓа 
врз товар на општината на чие подрачје е гаснет 
пожарот. 

Член 48 

На работните и други организации, на држав-
ните органи и граѓаните кои учествувале во гас-
нење на пожарот и во спасување на луѓето и имо-
тот загрозени од него им се надоместува штетата 
предизвикана при гаснењето на пожарот или при 
спасувањето на луѓето и имотот загрозени од не-
га на нивниот имот, односно на имотот на кој 
Имаат право на користење. 

Надоместокот од став 1 на овој член паѓа врз 
товар на општината на чие подрачје е гаснет по-
жарот, освен кога пожарот е гаснет во работна 
или друга организација, во кој случај надоместо-
кот го сноси самата организација. 
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Член 49 

Општинското собрание, работна или друга ор-
ганизација, државен орган и противпожарно дру-
штво чии противпожарни единици учествувале во 
раснењето пожари или во спасувањето на луѓето 
и имотот загрозени со пожари надвор од подрач-
јето за кое единицата е основана, имаат право на 
надоместок: 

1. за трошоците на доаѓање на луѓето и до-
тур на техничка опрема и средства за гасн.ење 
на пожарот на местото на пожарот и нивното вра-
ќање; 

2. за причинетите штети на техничката опре-
ма и средствата за гаснење на пожарот за време 
на доаѓањето и враќањето, до колку штетата не 
настапила поради нивната дотрајаност или поради 
вина на противпожарната единица; и 

3. за потрошените средства во гаснењето на 
пожарот и спасувањето на луѓето и имотот загро-
зени со пожарот. 

Надоместокот од став 1 на овој член во ви-
сочина на фактичките трошоци, односно фактич-
ката штета паѓа врз товар на општината на чие 
подрачје е гаснет пожарот. Општината може да 
бара да и се врати исплатениот надоместок од 
работната или друга организација, чиј имот е 
спасуван. 

Член 50 

Членови на противпожарни друштва и други 
лица, кои по основ на работен однос или по некој 
друг основ социјално се осигурани, а кои при 
гаснење пожар и спасување на луѓето и имотот 
загрозени од него, за време на одење на вежба, 
и при враќање од вежба на противпожарна за-
штита, како и за време на стручно усовршување 
кое го организира противпожарно друштво или 
противпожарен сојуз, загинат, бидат повредени 
или се разболат, а таа болест настапи непосредно 
или како исклучителна последица од вршењето 
на наведените должности, имаат право на соци-
јално осигурување како да претрпеле несреќа на 
својата редовна работа. 

Членови на доброволни противпожарни дру-
штва и други лица, КОИ по своето редовно зани-
мање не се социјално осигурени, се осигурани со 
здравствено и инвалидско осигурување како лица 
кои учествуваат во организирани јавни работи, 
ако под околностите наведени во став 1 на овој 
член, загинат, бидат повредени или се разболат, 
а таа болест настапи непосредно или како исклу-
чителна последица од вршење на активностите по 
основот по кој се осигурани. 

V. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 51 

Надзорот над спроведувањето на прописите 
во областа на заштитата од пожар го вршат ор-
ганите за внатрешни работи. 

Член 52 

Општинскиот орган за внатрешни работи ги 
врши сите работи на инспекција за заштита од 
пожар. 

Работите од став 1 на овој член ги вршат 
инспектори за заштита од пожар (во натамошниот 
текст: инспектори). 

Член 53 

Работните и други организации, државните ор-
гани и граѓаните се должни да овозможуваат не-
пречено вршење на инспекциските работи во об-
ласта на заштитата од пожар и на инспекторите 
да им даваат потребни податоци и известувања. 

Член 54 

Во вршењето надзор над спроведувањето на 
прописите во областа на заштитата од, пожар ин-
спекторите соработуваат со другите инспекциски 
органи. 

Кога инспекторот при вршењето надзор утвр-
ди повреда на прописите на надлежност на друг 
инспекциски орган, за тоа ќе го извести соод-
ветниот инсп,екциски орган. 

Член 55 

Ако работна или друга организација, држа-
вен срган и граѓанин не ги спроведе пропиша-
ните мерки за заштита од пожар, инспекторот 
може да донесе решение за извршување на тие 
мерки и ќе определи рок за нивно извршување. 

Член 56 

Општинскиот орган за внатрешни работи, по-
крај пропишаните мерки, може со решение да ги 
наложи и следниве мерки: 

1. преправка и доградба и други адаптации 
на објекти со цел за спречување, настанување и 
ширење на пожар; 

2. преправка, демонтирање и преместување на 
уреди и инсталации од кои се заканува опасност 
од пожар; 

3. отстранување градежни и други пречки, 
инсталации и уред,и кои во случај на пожар би 
претставувале пречка за брзо и ефикасно гасне-
ње, спасување на луѓе и имот загрозени од пожар 
или би овозможиле ширење на пожар; 

4. забрана на употреба на објект, дел на об-
јект, инсталација, уред или средство за работа 
ако се установи дека нивната употреба претста-
вува очигледна опасност за настанување на по-
жар ; 

5. забрана на употреба на грејни уреди со 
отворен оган, вжарени и прекумерно загреани по-
вршини, отворен пламен, уреди за заварување и 
лемење и забрана на пушење во објекти, просто-
рии и во блиска околина ако тоа претставува очи-
гледна опасност за настанување пожар; 

6. набавка на противпожарни справи, опрема 
и средства за најавување и гаснење пожар; 

7. запознавање на работниците со изворите 
на пожарните опасности, мерките за заштита и 
начинот на употреба на уредите и средствата за 
гаснење пожар; и 

8. други мерки што имаат за цел спречување, 
настанување и ширење на пожар 

Мерките од точ. 1—4 од овој член општин-
скиот орган за внатрешни работи ги определува 
врз основа на мислење на стручна комисија, која 
ја основа од соодветни стручњаци, зависно од 
природата на градежниот објект, уредот и инста-
лацијата. 

Жалбата против решението донесено во сми-
сла на точна 4 од овој член не го одложува из-
вршувањето на решението. 

За наложените забрани од точ. 4 и 6 од овој 
член општинскиот орган за внатрешни работи ќе 
го извести и општинското собрание. 

Член 57 

За извршениот инспекциски преглед инспек-
торот е должен да состави записник. Примерок 
од записникот им се врачува на работната и дру-
га организација, односно државниот орган к а ј кој 
е извршен прегледот. 

VI. ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 58 

Општината обезбедува средства за работа на 
противпожарните единици и друштва од чл. 28 и 
36 од овој закон. 
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Член 59 

Општината основа фонд за заштита од пожар 
заради унапредување на заштитата од пожар, 

Извори на приходите на фондот за заштита 
од пожар се: 

— 6% од техничката премија за осигурување 
од пожар, што се наплатува на подрачјето на 
општината; 

— средствата што се обезбедуваат во општин-
скиот буџет; 

— средствата што ги даваат работните и дру-
ги организации; 

— каматите на средствата вложени ка ј бан-
ките; и 

— другите средства 

Член 60 

Средствата од член 59 од овој закон се ко-
ристат за: 

1. набавка на техничка опрема и други сред-
ства за гаснење пожар; 

2. изградба на објекти за сместување против-
пожарни единици и техничка опрема; 

3. стручно образование и усовршување на 
противпожарните кадри; и 

4. развивање превентивно-воспитни активно-
сти. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 

Со парична казна од 500—10.000 динари ќе се 
казни за прекршок работна и друга организација: 

1. ако не донесе план односно општ акт за 
заштита од пожар (член 11 став 2 и член 24); 

2. ако не се применат мерки за заштита од 
пожар во проектите (член 13 ст. 1 и 2); 

3. ако користи техничка опрема и други сред-
ства за гаснење пожар противно на одредбите од 
член 23 од овој закон; 

4. ако нема противпожарна единица, односно 
посебна служба за заштита од пожар во смисла 
на член 29 од овој закон; 

5. ако не ги спроведе наложените мерки за 
заштита од пожар во рок определен со решение 
(чл.ен 55); 

6. ако не постапи по решението на општин-
скиот орган за внатрешни работи со кое се опре-
делени мерки за заштита од пожар (член 56). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 50—500 динари и од-
говорното лице во работната и друга организација. 

Член 62 

Со парична казна од 500—5.000 динари ќе се 
казни за прекршок работна и друга организација: 

1. ако употреби изграден, адаптиран и рекон-
струиран објект, инсталација, уред и постројка 
пред да се добие одобрение од надлежниот орган 
(член 16); 

2. ако не постапи според одредбите од член 
17 на овој закон; 

3. ако постапи спротивно на одредбите од 
член 18 од овој закон; 

4. ако со отпадните материјали не постапи на 
начин определен во член 19 од овој закон; 

5. ако не ги одржува во исправна состојба 
инсталациите, димоводите и ложиштата (член 20); 

6. ако нема соодветна исправна техничка оп-
рема и средства за гаснење пожар и соодветни 
простории за нивното сместување (член 21); 

7. ако не обезбеди непречен пристап до објек-
тите и противпожарните апарати или хидранти 
и ако вратите не бидат постојано слободни 
(член 22); 

8. ако дозволи или нареди работниците да не 
носат пропишана заштитна опрема (член 33 ст. 2); 

9. ако не води пропишана евиденција и не го 
известува општинскиот орган за внатрешни ра-
боти (член 34 став 2); 

10. ако и покрај наредба, без оправдани при-
чини одбие да постапи во смисла на член 42 и 
член 43 став 2 од овој закон; ' 

11. ако не му овозможи на инспекторот непре-
чено да ја врши инспекциската работа или одбие 
да му даде потребни податоци и известувања 
(член 53). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 50—300 динари и од-
говорното лице во работната и друга организа-
ција. 

Член 63 

Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за прекршок поединец: 

1. ако користи уреди и инсталации што мо-
жат да предизвикаат пожар и експлозија (член 
18 став 1 алинеа 2); 

2. ако користи грејни уреди со отворен оган, 
вжарени и прекумерно загреани површини (член 
18 став 1 алинеа 4); 

3. ако држи и сместува материјали што се 
склони кон самозапалување (член 18 став 1 али-
неа 5); 

4. ако нема соодветна исправна техничка оп-
рема и средства за гаснење пожар и соодветни 
простории за нивно сместување (член 21); 

5. ако не постапи според одредбата од член 
38 од овој закон; 

6. ако и покрај наредба, без оправдани при-
чини, одбие да постапи во смисла на одредбите 
од чл. 42 и 43 од овој закон; 

7. ако не му овозможи на инспекторот да 
врши инспекциска работа или одбие да му даде 
потребни податоци и известувања (член 53); 

8. ако не ги спроведе наложените меаки за 
заштита од пожар во рок определен со решение 
(член 55); 

9. ако не постапи по решението на општин-
скиот орган за внатрешни работи со кое се опре-
делени мерки за заштита од пожар (член 56). 

Член 64 

Поединец со парична казна од 50 динари ќе 
се казни на самото место за прекршок. 

1. ако употреби алат кој создава искрење 
(член 18 став 1 алинеа 3); 

2. ако отпадните материи не ги отстрани или 
обезбеди на друг начин (член 19); 

3. ако не ги одржува во исправна состојба 
инсталациите, димоводите и лежиштата (член 20); 

4. ако попречи пристап кон противпожарен 
апарат или хидрант (член ' 22 став 2). 

Член 65 

Со парична казна од 20 динари ќе се казни 
на самото место за прекршок поединец кој во 
објектите и просториите од член 18 на овој закон 
пуши, употреби отворен оган, светилки со пламен 
и средства за палење. 

Член бб 

Паричната казна за прекршоците од чл. 64 и 
65 од овој закон на самото место ја наплатува 
инспекторот. 

УШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 67 

Општинските собранија се должни да донесат 
план за заштита од пожар во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Работните и други организации од член 11 
став 2 од овој закон се должни да донесат или 
да ги усогласат своите планови за заштита од 
пожар со општинскиот план за заштита од пожар 
во рок од шест месеци по неговото донесување. 

Член 68 

Општината е должна да основа противпожар-
на единица според член 28 од овој закон во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 69 

Републичкиот секретар за внатрешни работи 
ќе донесе прописи за: 

1. униформата и функционалните ознаки, ка-
ко и за заштитната опрема на работниците на 
професионалните единици и за: 

2. евиденциите и начинот на известување на 
општинските органи за внатрешни работи од 
страна на противпожарните единици. 

Член 70 

Извршниот совет донесува поблиски прописи 
за мерките за заштита од пожар во станбени, де-
ловни и други јавни објекти, индустриски и дру-
ги работни организации, како и за мерките што 
треба да се преземат за заштита од пожар во по-
стојните градежни објекти во кои може лесно да 
дојде до пожар, во кои се сместуваат или се со-
бираат поголем број лица, се врши работа која 
може да предизвика пожар, експлозија или раз-
вивање отровни гасови, или се држат запаливи 
или експлозивни материи или материи кои раз-
виваат отровни гасови. 

Член 71 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, престанува да важи Законот за надоместокот 
на трошоците и штетите на противпожарните еди-
ници што учествуваат во гаснење пожар или спа-
сување на подрачје на други општини („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/65) и одредбите од други 
прописи кои се во спротивност со овој закон. 

Член 72 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

216. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за безбедност на соо-
браќајот на патиштата, 

што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го донесе на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 22 септември 1971 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 27 септември 1971 година. 

Број 03-3150 
28 септември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Мерките за безбедност и другите мерки во 
врска со безбедноста и унапредувањето на сообра-
ќајот на патиштата се спроведуваат по одредбите 
на Основниот закон за безбедност на сообраќајот 
на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70), 
по одредбите на овој закон и по прописите доне-
сени врз основа на нив. 

Член 2 

Ограничување сообраќај за определени кате-
гории возила во определено време или на опре-
делен пат, како и ограничување брзината на дви-
жење за сите или одделни категории моторни во-
зила на определен пат или дел од пат или во оп-
ределени денови односно во определено временско 
растојание може да се пропишува само ако е 
можно да им се соопшти на учесниците во соо-
браќајот со пропишан сообраќаен знак или соод-
ветен натпис, а санкции можат да се изрекуваат 
само ако се поставени такви знаци или натписи. 

И. СООБРАЌАЈ 

1. Услови за превоз на лица со автобуси 
и со товарни моторни возила 

Член 3 

Во автобусите и нивните приколки кога соо-
браќаат во јавен градски и приградски сообраќај 
патниците можат да се превезуваат и стоејќи. 

Во автобуси и нивни приколки, со кои работ-
ни и други организации вршат превоз на свои ра-
ботници од местото на работењето и обратно, како 
и од едно до друго работно место, можат да се 
превозуваат работници и стоејќи ако превозот се 
врши на подрачјето на кое се одвива градски и 
приградски сообраќај и ако се добие одобрение 
од надлежниот орган. 

Во автобуси без приколки што сообраќаат во 
меѓуградски сообраќај можат да се превезуваат 
патници и стоејќи доколку состојбата и елемен-
тите на патот дозволуваат одвивање на безбеден 
сообраќај и ако се добие одобрение од надлеж-
ниот орган. 

Превоз од ст. 1 до 3 од овој член може да се 
врши само во возилата кои според фабричката 
документација или посебниот атест имаат опреде-
лени места за стоење, што е впишано во сообра-
ќајната дозвола. 

Одобрението од ставовите 2 и 3 од овој член 
го издава општинскиот орган за внатрешни ра-
боти, а за превоз на подрачјата на две или по-
веќе општини Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи (во натамошниот текст: Републич-
ки секретаријат) во , согласност со Републичкиот 
секретаријат за индустрија и трговија. 

Автобус со кој се превезуваат школски деца, 
за време на превозот се обележува со посебен 
знак. 

Член 4 
Вкупниот број на вградените седишта и ме-

стата за стоење во автобусите и нивните при-
колки што се впишани во сообраќајната дозвола 
видно се истакнуваат во автобусите и нивните 
приколки. 

Член 5 

Во автобуси можат да се превезуваат патни-
ци и стоејќи во случаи на елементарни непогоди, 
епидемии и пожари од поголем обем. 



Стр. 560 - Бр. 32, СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 октомври 1971 

Член 6 

На товарно моторно возило во просторот пред-
виден за сместување на товарот можат, врз осно-
ва на посебно одобрение, да се превезуваат ра-
ботници од местото на живеењето до местото на 
работењето и обратно, од едно до друго работно 
место, како и лица во случаи на елементарни не-
погоди, епидемии и пожари од поголем обем, ако 
тоа го одобри општинскиот орган за внатрешни 
работи, најмногу за 3 месеци. 

Превозот од став 1 на овој член може да се 
врши и на подрачјето на две или повеќе општини. 

При секое издавање на одобрение се врши 
технички преглед на товарното моторно возило 

Член 7 

Одобрението од член 6 на овој закон може да 
се издаде доколку возачот за последните пет го-
дини не е осудуван за кривично дело загрозува-
ње на јавниот сообраќај. 

Член 8 

Возач на товарно моторно возило од член 6 
на овој закон не може да пие алкохолни пија-
лаци за време додека управува со моторното во-
зило ниту да стапи на работа ако во организмот 
има алкохол или покажува знаци на алкохолна 
растроеност. 

Член 9 

Одобрението од член 6 на овој закон содржи: 
— презиме и име на возачот, број на возач-

ката дозвола со означување на категоријата, мар-
ка на возилото, број на регистарската таблица и 
на сообраќајната дозвола; 

— време за кое е издадено одобрението; 
— релација на која возилото сообраќа и 
— број на лицата што можат да се превезу-

ваат. 
Член 10 

На приклучно возило што го влече трактор 
можат да се превезуваат лица што работат на 
товарање и растоварање товар и тоа: до три ли-
ца на приклучно возило со дозволена носивост 
до три тона и до пет лица на приклучно возило 
со дозволена носивост преку три тона. 

Член 11 

Одредбите на овој закон за превоз на лица 
со товарни моторни возила не се применуваат на 
возилата на Југословенската народна армија, ор-
ганите за внатрешни работи и на возилата на 
територијалната одбрана. 

2. Сообраќај на работни машини 

Член 12 

Работни машини што се движат со силата на 
сопствениот мотор можат во сообраќајот на пат 
да ги имаат само оние приклучоци што ги пред-
видел производителот на машината. 

Ако работната машина нема светлосно-сиг-
нални уреди за давање светлосни знаци (стоп 
светла и покажувач на правец), или тие се не-
видливи поради товарот, возачот односно придру-
жувачот е должен за промената на начинот или 
правецот на движењето на возилото навремено да 
даде знак со рака. 

Ноќе или за време на намалена видливост 
работната машина мора да има на предната стра-
на запалени соборени светла за осветлување на 
патот, а на задната страна светло за означување 
на возилото, како и покажувачи на правецот. 

Работната машина во сообраќајот на пат мора 
да има исправен уред за управување и сопирање. 

Член 13 

На работната машина или на приклучокот за 
време на возење може да се наоѓаат само возачот 
и придружувачот. 

Работната машина што ги пречекорува грани-
ците на пропишаните димензии, вкупната тежи-
на или осовинскиот притисок може да се движи 
во сообраќај на пат само со посебно одобрение за 
вонреден превоз. 

3. Сообраќај на велосипеди и моторцикли 

Член 14 

Велосипед во сообраќај може да управува 
лице кое навршило 10 години. 

Велосипед во сообраќај можат да управуваат 
и деца со навршени 6 години ако ги придружува 
лице кое навршило 14 години. 

Велосипед со помошен мотор во сообраќај мо-
же да управува лице кое навршило 14 години. 

Член 15 

Подготвување за управување со велосипед и 
велосипед со помошен мотор не може да се врши 
на патиштата од I, П и Ш ред. 

Припадник на милиција ќе му забрани на ли-
цето да управува велосипед или велосипед со по-
мошен мотор на јавен пат ако е очигледно дека 
е неподготвено за тоа. 

Член 16 

На патиштата што имаат велосипедски пате-
ки широки најмалку два метра можат по нив 
паралелно еден покрај друг да се движат само 
двајца велосипедист. 

Член 17 
На тротоар и пешачки патеки не може да се 

управува велосипед и велосипед со помошен мо-
тор. 

Член 18 

Возач на велосипед со помошен мотор не мо-
же да влече друго возило или количка, ниту да 
води животно. 

Член 19 

Со велосипед со помошен мотор во сообраќај 
на пат може да управува само лице на кое му 
е издадена потврда за управување со такво во-
зило. 

Потврдата од став 1. на овој член ја издава 
општинскиот орган за в,натрешни работи откако 
со проверка ќе установи дека лицето ги познава 
сообраќајните знаци и општите и посебните пра-
вила на сообраќајот. Проверката се врши без на-
доместок на трошоците, а потврдата се издава без 
наплата на такса. 

Потврдата од став 2 на овој член возачот е 
должен да ја носи со себе и да ја покаже на ба-
рање на припадник на милиција. 

Евиденцијата за издадените потврди ја води 
општинскиот орган за внатрешни работи. Евиден-
цијата ги содржи сите податоци што се внесени 
во потврдата. 

Потврдата се издава со неограничен рок на 
важност. 

Член 20 

Одредбата од член 19 од овој закон не се од-
несува за лица кои имаат возачки дозволи за 
управување со моторни возила 
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Член 21 

Возач на моторцикл и лица што се превезу-
ваат со моторцикл, кога сообраќаат на пат над-
вор од населба носат заштитен моторциклистички 
шлем, а возачот и заштитни очила. 

Заштитниот шлем од став 1 на овој член 
задолжително одговара на пропишаниот стандард. 

4. Сообраќај на запрежни возила и движење 
на добиток 

Член 22 

Во сообраќајот на јавните патишта може да 
се движат само регистрирани запрежни возила. 

За регистрирано запрежно возило се издава 
потврда за регистрацијата и регистарска таблица. 

Регистарската таблица содржи: назив на оп-
штината и регистарски број на возилото. 

Повторна регистрација на запрежното возило 
се врши само при промена на сопственикот или 
при промена на живеалиштето во друга општина. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи 
ќе ја пропише формата, големината и бојата на 
регистарската таблица за запрежното возило, на-
чинот на поставувањето на регистарската табли-
ца, вршењето на регистрацијата и водењето на 
евиденцијата за регистрираните возила. 

Член 23 

Возач на запрежно возило во сообраќајот на 
јавен пат може да биде само лице кое навршило 
15-годишна возраст. 

Член 24 

Возачот на запрежно возило за време на во-
зењето во населби не може да тера со кае и галоп. 

Член 25 

На јавен пат не може да се влече запрежно 
возило прикачено за трактор. 

На јавен пат од I и II ред две прикачени за-
прежни возила не може да се влечат од една за-
прега. 

За запрежно возило може на задната десна 
страна да се врзе само едно грло добиток со јаже 
или синџир кој не може да биде подолг од еден 
метар. 

Член 26 

Возачот и лицата што се превозуваат на за-
прежно возило не смеат да стојат во возилото, да 
седат на страниците на возилото ниту да се нао-
ѓаат на рудата за време на движењето на вози-
лото. 

Член 27 

Добитокот не може да се остави на јавен пат 
без надзор, ниту да се задржува и собира на ко-
ловоз. 

Хранење на добиток не може да се врши на 
патот и патниот појас на јавен пат од I, И и 
III ред. 

Член 28 

Преминување со добиток преку јавен пат се 
врши само на прегледниот дел од патот. 

Преминувањето на добиток во стадо или во 
крдо преку јавен пат од I и II ред го обезбеду-
ваат најмалку двајца терани кои се поставени од 
едната и од другата страна на преминот. 

5. Пробно возење 

Член 29 

Одобрение за пробно возење во смисла на 
член 79 од Основниот закон за б,езбедност на 
сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: 
пробно возење) издава општинскиот орган за вна-
трешни работи, а за пробно возење на подрачјето 
на две или повеќе општини Републичкиот секре-
таријат. 

Ако за обезбедување на пробното возење од 
став 1 на овој член е потребно обезбедување од 
милиција, тогаш тоа го врши општинскиот орган 
за внатрешни работи кој го издал одобрението 
односно оној орган за внатрешни работи што ќе 
го определи Републичкиот секретаријат кога тој 
го издава одобрението за пробно возење. 

Ако со пробното возење би можело да се ош-
тетат патот или патните објекти, одобрението за 
пробно возење се издава во согласност со органот 
односно работната организација надлежна за уп-
равување и одржување на патот на кој се врши 
пробното возење. 

Член 30 

Одобрението за пробно возење, покрај пода-
тоците предвидени во член 79 од Основниот закон 
за безбедност на сообраќајот на патиштата, со-
држи и основни податоци за возилото со кое се 
врши пробното возење; презиме и име на возачот 
и број на возачката дозвола со назначување на 
категоријата; назив на местото и релацијата каде 
ќе се врши пробното возење; целта на пробното 
возење; назначување на прописите на сообраќа-
јот од кои во текот на пробното возење ќе се от-
стапува и време на изведувањето на пробното во-
зење. 

Одобрението за пробно возење возачот е дол-
жен да го носи со себе и да го покаже на барање 
на припадник на милицијата. 

Барањето за издавање на одобрение за пробно 
возење ги содржи податоците од став 1 на овој 
член. 

Член 31 

Барањето за издавање одобрение за пробно во-
зење ќе се одбие ако со пробното возење би се 
загрозиле безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата или позначително би се оштетил патот. 

Член 32 

Одобрението за отстапување од одделни соо-
браќајни прописи не го ослободува возачот или 
организаторот од одговорност за предизвикана соо-
браќајна незгода во вршење на пробното возење. 

Член 33 

Моторното возило со кое се врши пробно во-
зење покрај регистарската односно пробната таб-
лица мора да биде посебно обележано со натпис 
„ПРОБА" на предниот и задниот дел од возилото. 

6. Вонреден превоз 

Член 34 

Организација или лице кое врши вонреден 
превоз (во натамошниот текст: превозник) во сми-
сла на член 47 од Основниот закон за јавните па-
тишта („Службен лист на СФРЈ" бр. 27/65, 7/67 и 
10/70), ги презема мерките за безбедност и поста-
пува според условите во врска со превозот што 
се определени во дозволата. 

Член 35 

Претходна согласност во смисла на член 39 
од Законот за јавните патишта („Службен весник 
на СРМ" бр. 35/67) за издавање дозвола за вон-
реден превоз, издава општинскиот орган за вна-
трешни работи. 
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За вонреден превоз на подрачја на две или 
повеќе општини согласност дава Републичкиот се-
кретаријат во рок од 48 саати од примањето на 
барањето за издавање на дозволата за вонреден 
превоз. 

Член 36 

Барањето и дозволата за вонреден превоз со-
држи: вид, количина, тежина и димензии на во-
зилото и товарот; патна релација; времето на пре-
возот; мерките на безбедност и други услови во 
врска со превозот. 

Надлежниот орган за внатрешни работи од член 
35 на овој закон, може да определи посебни ус-
лови за вонредниот превоз. 

Член 37 

Во случаите кога вонредниот превоз се обез-
бедува со милиција, обезбедувањето го врши опш-
тинскиот орган за внатрешни работи кој го издал 
актот За согласност. Ако тој акт го издал Репуб-
личкиот секретаријат, во него се определува кој 
орган за внатрешни работи ќе го врши обезбеду-
вањето. 

Член 38 

Вонреден превоз нема да почне односно ќе се 
прекине ако настанат такви околности што ја за-
грозуваат безбедноста на сообраќајот, или кога не 
се исполнети условите наведени во дозволата. 

Член 39 

Одредбите од чл. 34 до 38 од овој закон не се 
применуваат на возилата на Југословенската на-
родна армија, територијалната одбрана и органи-
те за внатрешни работи. 

I. Спортски и други приредби на пат 

Член 40 

Одобрение за одржување спортска и друга 
приредба на пат издава општинскиот орган за вна-
трешни работи. 

Ако приредбата се одржува на пат кој ми-
нува низ подрачје на две или повеќе општини, 
одобрение издава Републичкиот секретаријат. 

Член 41 

Барањето за издавање одобрение се поднесува 
најдоцна 15 дена пред почетокот на приредбата. 

Органот е должен на барањето да донесе ре-
шение најдоцна 8 дена пред одржувањето на при-
редбата. 

Против решението на општинскиот орган за 
внатрешни работи може да се изјави жалба во рок 
од 24 часа од приемот на решението. 

Решението по жалбата се донесува најдоцна 
во рок од 3 дена пред почетокот на приредбата. 

Член 42 

Во барањето за одржување на спортска или 
друга приредба на пат посебно се означуваат мер-
ките кои организаторот ги предвидува за обезбе-
дување на гледачите и учесниците на приредбата. 

Кон барањето се прилага програма и пропози-
ции на приредбата. 

Член 43 

Натпреварувачите што учествуваат во при-
редбата можат да ги следат само возила посебно 
обележени со ознака што ја одредил организато-
рот. 

Примерок на ознаката од став 1 на овој член 
му се доставува најдоцна три дена пред почето-
кот на приредбата на органот што го издал одо-
брението. Еден примерок од оваа ознака органи-
заторот ја доставува и на секој општински орган 
за внатрешни работи преку чие подрачје мину-
ваат патиштата на кои се одржува приредбата. 

Член 44 

По одржаната приредба организаторот е дол-
жен од патот да ги отстрани сите знаци за пре-
дупредување, известување и другите ознаки и уре-
ди кои во врска со одржувањето на приредбата 
биле поставени. 

Член 45 

Кога сообраќајот на пат се ограничува или за-
твора поради организирана приредба, одобрението 
ја содржи и обврската на организаторот да ја из-
вести јавноста преку печатот, радиото или на 
друг погоден начин за ограничувањето или затво-
рањето на сообраќајот најмалку 48 саати пред по-
четокот на приредбата. 

Член 46 

Одобрението за одржување на спортска или 
друга приредба на пат го заменува пријавувањето 
на приредбата како јавен собир. 

Ш. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ИСПИТУВАЊЕ НА 
МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И 

РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ 

Член 47 

Техничкиот преглед на моторни и приклучни 
возила го вршат работни и други организации кои 
ќе добијат одобрение од Републичкиот секрета-
ријат. 

Органот од став 1 на овој член ќе го одземе 
одобрението ако утврди дека работната или друга 
организација престанала да ги исполнува условите 
во поглед на техничката опрема и кадрите или 
ако утврди дека техничкиот преглед не се врши 
совесно, квалитетно и на пропишан начин. 

Техничкиот преглед на моторни и приклучни 
возила го врши и општинскиот орган за внатреш-
ни работи ако во општината нема работна или 
друга организација која врши технички преглед. 

Член 48 

Испитување на моторни и приклучни возила 
кои сериски или поединечно се произведуваат или 
преправаат врши работна или друга организација 
што ја овластува Републичкиот секретаријат. 

Член 49 

Технички преглед на возила и атест за пре-
правено возило извршен односно издаден од стра-
на на овластени работни или други организации 
на територијата на друга социјалистичка репуб-
лика важи и на територијата на Социјалистичка 
Р.епублика Македонија. 

Член 50 

Надзор над условите и начинот на вршењето 
на техничкиот преглед врши општинскиот орган 

за внатрешни работи во седиштето на работната 
или друга организација и Републичкиот секрета-
ријат. 

Член 5'1 

Регистарски таблици за моторни и приклучни 
возила и запрежни возила, како и таблици за оз-
начување на возилата на кои се подготвуваат 
возачи изработува работна организација што ќе 
ја определи Републичкиот секретаријат. 

Продажната цена се определува спогодбено по-
меѓу работната организација и Републичкиот се-
кретаријат. 
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IV. ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Подготвување за возач 

Член 52 

Авто-школа од член 111 од Основниот закон за 
безбедност на сообраќајот на патиштата може да 
основа Републиката, општината, работна и друга 
организација. 

Член 53 

На авто-школа и на возач-инструктор кој под-
готвува возачи во вид на занимање (во натамош-
ниот текст: самостоен возач-инструктор) одобре-
ние за работа им издава општинскиот орган на 
управа надлежен за сообраќај. 

Возачите-инструктори кои повремено се зани-
маваат со подготвување кандидати за возачи, обу-
ката на кандидатите можат да ја изведуваат само 
преку авто-школите. 

Одобрението од став 1 на овој член може да 
се издаде откако е добиена потврда од општин-
скиот орган за внатрешни работи дека се испол-
нети условите од член 54 од овој закон. 

Член 54 

Авто-школата и самостојниот возач-инструк-
тор мора да имаат: 

— погодна просторија со соодветен мебел и 
— средства и уреди за изведување на теорет-

скиот дел од возачкиот испит. 
Авто-школата, покрај средствата од став 1 на 

овој член, е должна за оспособување на кандидат 
за возач во практично управување со моторно во-
зило да обезбеди моторно возило од онаа катего-
рија за која се врши оспособувањето. 

Член 55 

Подготвување на кандидат за возач од облас-
та на давање прва помош на повредените во соо-
браќајна незгода може да се врши во здравствени 
установи и организации на Југословенскиот црвен 
крст. 

Установите и организациите од став 1 на овој 
член можат да организираат подготвување и во 
работни и други организации. 

Член 56 

Подготвување на кандидат за возач во прак-
тично управување со моторно возило се врши на 
моторни возила определени со пропис. 

Член 57 

Моторните возила на авто-школите и на са-
мостојните возачи-инструктори на кои се врши 
подготвување на кандидати за возачи подлежат на 
технички преглед најмалку еден пат во шест ме-
сеци. 

Член 58 

За време на оспособувањето, во возилото мо-
же да се наоѓа само кандидатот за возач и воза-
чот-инструктор. 

По исклучок во возилото може да се наоѓа и 
работник на авто-школата што е овластен да врши 
надзор над работата на возачите-инструктори. 

Член 59 

Надзор над работата на авто-школите и само-
стојните возачи-инструктори во поглед на опрема-
та и начинот на подготвувањето на кандидати за 
возачи врши општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 60 

Одобрението за работа на авто-школата и са-
мостојниот возач-инструктор, ќе се одземе кога ќе 
престанат да ги исполнуваат пропишаните услови. 

Одобрението за работа на самостоен возач-ин-
структор ќе се одземе и ако против него биде из-
речена мерка за безбедност или заштитна мерка 
одземање на возачката дозвола, додека траат тие 
мерки. 

2. Возачки испадг 

Член 61 

Возачкиот испит го спроведува оној општин-
ски орган за внатрешни работи во чија општина 
постојат населени места што ги исполнуваат след-
ните услови: 

— да имаат развиена улична мрежа во која 
некои од улиците се со современ коловоз; 

— да имаат современа сообраќајна сигнализа-
ција (сообраќајни знаци, ознаки на коловоз и 
светлосни сообраќајни знаци); 

— да имаат уредено раскрсници и патишта со 
развиен сообраќај. 

Републичкиот секретар определува кои насе-
лени места ги исполнуваат условите од став 2 од 
овој член во кои ќе се спроведуваат возачките ис-
пити и за кои категории моторни возила, како и 
од кои други општински подрачја кандидатите за 
возачи ќе полагаат возачки испит во тие населе-
ни места. 

Член 62 

Тестовите за полагање возачки испит од об-
ласта на прописите за безбедност на сообраќајот 
и листовите со испитни прашања ги подготвува 
Републичкиот секретаријат. 

Член 63 

Комисијата за полагање на возачки испит ја 
основа општинскиот орган за внатрешни работи 
во кој се спроведува возачкиот испит. 

Член 64 

Како соодветна стручна подготовка во смисла 
на член 123 став 1 од Основниот закон за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата се смета: 

1. завршено средно образование за занимањата: 
возач на моторно возило, автомеханичар и кон-
дуктер, како и за струката сообраќаен техничар 
(член 5 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/70), и 

2. стручна подготовка за квалификуван ра-
ботник од струката на возач на друмскиот сообра-
ќа ј стекната по важечките прописи. 

3. Испит за возач-инструктор 

Член 65 

Испит за возач-инструктор од член 113 став 1 
од Основниот закон за безбедност на сообраќајот 
на патиштата се полага пред испитна комисија 
што ја основа Републичкиот секретаријат. 

Испитната комисија од став 1 на овој член ја 
именува републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

Член бб 

Дозволата за возач-инструктор престанува да 
важи со истекувањето на рокот за кој е издадена, 
како и во случаите во кои по важечките прописи 
престанува да важи возачката дозвола. 
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Член 67 

Дозволата за возач-инструктор ќе се одземе во 
случаите во кои по важечките прописи се одзема 
возачката дозвола и во случај на правосилна пре-
суда за кривично дело загрозување на јавниот 
сообраќај, како и кога на возачот-инструктор во 
кривична постапка му е изречена мерката за без-
бедност забрана да се. занимава со занимањето на 
возач-инструктор за времето додека трае таа 
мерка. 

Решение за одземање на дозволата за возач-
инструктор донесува органот за внатрешни работи 
надлежен според член 128 став 3 од Основниот за-
кон за безбедност на сообраќајот на патиштата. 

Член 68 

Дозволата за возач-инструктор може да се про-
должи ако возачот-инструктор поднесе барање за 
продолжување во рок од една година по истеку-
вањето на нејзиното важење. 

На возач-инструктор, кој во рок од две го-
дини по истекувањето на рокот за продолжува-
ње на дозволата за возач-инструктор ќе поднесе 
барање за продолжување на важењето на оваа доз-
вола, Републичкиот секретаријат може да му го 
продолжи важењето на дозволата за возач-ин-
структор, ако возачот-инструктор положи испит од 
прописите за безбедност на сообраќајот. 

По истекувањето на рокот од став 2 од овој 
член дозволата за возач-инструктор не може да 
се продолжи. Во тој случај на возачот може да му 
се издаде дозвола за возач-инструктор само ако 
го положи целиот испит за возач-инструктор. 

4. Контролни лекарски прегледи на возачите 
и контрола на алкохолност 

Член 69 

Контролни лекарски прегледи врши онаа 
здравствена установа што ќе ја овласти републич-
киот секретар за народно здравје и социјална по-
литика по претходно добиено мислење од репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи. 

За извршениот контролен лекарски преглед 
установата издава лекарско уверение и води еви-
денција. 

Член 70 

Ако здравствената установа престане да ги ис-
полнува пропишаните услови во поглед на мате-
ријалната и кадровската опременост за вршење 
на контролните лекарски прегледи, како и ако не 
се придржува за прописите што се однесуваат на 
овие прегледи, овластувањето од член 60 од овој 
закон може да се одземе од органот што тоа го 
издал. 

Член 71 

Ако при лекување на возач на моторно во-
зило основано се посомнева или се утврди дека 
тој повеќе не ги исполнува припишаните здрав-
ствени услови за самостојно управување со мотор-
но возило во сообраќајот на патиштата, здравстве-
ната установа во која се лекува е должна за тоа 
да го извести надлежниот општински орган за 
внатрешни работи. 

Член 72 

Анализа на крв или на крв и урина заради 
утврдување на алкохолниот на возач и друг учес-
ник во сообраќајот во случаите предвидени во чл. 
141 од Основниот закон за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата може да вршат овластени 
здравствени и други установи кои располагаат со 
соодветна пропишана техничка опрема и стручен 
кадар. 

Член 73 

Секоја здравствена установа е должна да зема 
крв или крв и урина на припишан начин заради 
анализа и да врши лекарски преглед заради ут-
врдување на влијанието на алкохолот врз способ-
носта на возачот за управување со возилото( член 
141 став 1 од Основниот закон за безбедност' на 
сообраќајот на патиштата). 

Член 74 

Возач на моторно возило со кое се врши јавен 
превоз и возачот од член 8 од овој закон ќе се 
исклучи од сообраќај ако средствата за утврду-
вање на алкохол („алкостоп", „алкотест" и сл.) по-
кажат дека во организмот има алкохол. 

V. СООБРАЌАЈНО" ТЕХНИЧКИ МЕРКИ 

Член 75 

Техничкото регулирање на сообраќајот на јав-
ните патишта од I, И и III ред го врши Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија и трговија, а 
на патиштата од IV ред и улиците во населените 
места општинскиот орган надлежен за работите на 
сообраќајот. 

Член 76 

Урбанистичките планови, како и проектите за 
изградба, реконструкција и инвестиционо одржу-
вање на патиштата во својот состав имаат и ре-
видиран сообраќаен план односно проект. 

Сообраќајниот план односно проект опфаќа 
особено: прогноза, режим и структура на сообра-
ќајот, пресметка на пропусната моќ на патот или 
дел од патот, сообраќаен план, ситуационен план 
на сообраќајните знаци, план и програма за ра-
бота на светлосната сигнализација, план за заш-
тита, опрема на патот, план на осветлување, ден-
дролошки план и одредби за грапавоста на коло-
возниот застор која треба да биде постигната. 

Член 77 

Ако при техничкиот преглед на патот и об-
јектите на патот се утврди дека патот не е изгра-
ден во согласност со сообраќајниот план односно 
проект или настапиле нови околности битни за 
безбедноста на сообраќајот, одобрението за пуш-
тање на патот во сообраќај не може да се издаде 
додека патот не се изгради во согласност со соо-
браќајниот план односно проект, односно додека 
не се земат предвид новите околности. 

Член 78 

Пред изменување на усвоен режим на сообра-
ќај, надлежниот орган за техничко регулирање на 
сообраќајот на јавните патишта е должен да добие 
претходно мислење од Републичкиот секретаријат, 
ако таа измена се однесува за патиштата од I, II 
и III ред односно од општинскиот орган за внатре-
шни работи, ако измената се однесува за другите 
а атишта. 

Во работи на режим на сообраќајот од став 1 
на овој член спаѓаат особено: определување на ви-
дови возила со кои е забранет или ограничен соо-
браќајот на определен пат или улица; воведу-
вање на еднонасочен сообраќај; определување на 
улици односно патишта со право на првенство; 
уредување раскрсници (обезбедување на потребни 
триаголници на видливост, утврдување начинот на 
регулирање сообраќајот на раскрсници и сл.); уре-
дување на вкретосување на железнички пруги и 
патишта; лоцирање на автобуски станици, паркинг 
плацови, телефонско-телеграфски и електрични 
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столбови и други објекти, поставување' заштитни 
средства и уреди; определување на положбата на 
дрворедите и другите високи растенија покрај па-
тиштата и улиците; поставување сообраќајна сиг-
нализација и други мерки од кои зависи одвива-
њето на безбедноста на сообраќајот. 

Член 79 

Заради преземање на потребни мерки за пла-
нирање, контрола и регулирање на сообраќајот на 
патиштата, органите или работните организации 
надлежни за управување и одржување на патиш-
тата се должни да даваат соодветни податоци за 
патот и сообраќајот на патот кои од нив ќе ги по-
бара надлежниот орган на внатрешни работи спо-
ред член 78 став 1 од овој закон. 

VI. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА СООБРАЌАЈОТ 

Член 80 

Решение за ограничување брзината на мотор-
ните возила во смисла на член 26 став 2 од Ос-
новниот закон за безбедност на сообраќајот на 
патиштата донесува Републичкиот секретаријат за 
патишта од I, II и III ред надвор од населените 
места, а на другите патишта општинскиот орган 
за внатрешни работи. 

Член 81 

Надлежен орган за внатрешни работи во сми-
сла на член 97 став 1 и член 167 и 168 од Основ-
ниот закон за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата е општинскиот срган за внатрешни ра-
боти и Републичкиот секретаријат. 

Член 82 

Ако орган или работна организација надлеж-
на за управување и одржување на патиштата не 
ги отстрани техничките недостатоци на опреде-
лени места на патот, кои се, или можат да бидат 
причини за сообраќајни незгоди, Републичкиот се-
кретаријат ќе донесе решение со кое ќе нареди 
во определен рок да се преземат мерки за от-
странување на техничките недостатоци заради 
воспоставување на услови за безбеден сообраќај 
на тие места. 

АКО работната организација што се грижи за 
одржување на патот не постапи според решението 
од став 1 на овој член, Републичкиот секретари-
јат ќе поведе прекршочна постапка по истек на 
рокот определен во решението против работната 
организација и одговорното лице во работната ор-
ганизација. 

Член 83 

Припадник на милиција КОЈ поседува возачка 
дозвола од „Б" категорија може, ако за тоа е обу-
чен, да управува и со моторни возила од катего-
ријата „Ц" и „Д" во случаите кога такво возило 
е потребно да се отстрани од патот, да се одведе 
до најблискиот простор за паркирање или до на ј -
блиското место каде понатаму ќе се чува ако не-
говиот возач од некоја причина (болест, сообра-
ќајна незгода, исклучување од сообраќај и слЛ 
не може или не смее со него да управува. 

Член 84 

Во остварување на поповолни услови за без-
бедност на сообраќајот на јавните патишта орга-
ните на Републиката, општините и училиштата 
можат во соработка со општинските органи за вна-
трешни работи да организираат училишни сообра-
ќајни патроли. 

Сообраќајните патроли од став 1 на овој член 
преземаат мерки заради заштита на училишните 
деца во сообраќајот на патиштата. 

Членовите на училишните сообраќајни патроли 
за време вршењето на своите задачи на патиштата 
имаат пропишана облека и ознаки. 

' Ј 

УП. СООБРАЌАЈНО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗО-
ВАНИЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАЌАЈОТ 

Член 85 

Републиката и општините се грижат за соз-
давање услови за сообраќајно воспитување и об-
разование на учесниците во сообраќајот. 

Органот, работните и другите организации ор-
ганизираат и спроведуваат активности насочени 
кон подигање нивото на сообраќајната култура на 
учесниците во сообраќајот во рамките на нивниот 
делокруг на работа, како и постојано работат на 
сообраќајното воспитување и образование на сво-
ите работници и членови. 

Во спроведување на активноста од став 2 на 
овој член органите, работните и другите органи-
зации се должни меѓу себе да соработуваат. 

Член 86 

Во училиштата од I и И степен се организира 
посебна настава од областа на сообраќајното вос-
питување и образование и се развиваат слободни 
училишни и вонучилишни активности. 

Предучилишните установи преземаат соодвет-
ни разновидни форми на сообраќајно воспитување 
и образование на децата. 

Член 87 

Органите за внатрешни работи учествуваат во 
спроведувањето на сообраќајното воспитување и 
образование, а особено: 

— во работата на советите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата; 

— преку извршување на редовните задачи да 
р,азвиваат сообраќајно воспитна активност к а ј учес-
ниците во сообраќајот; 

— со следење и анализирање на незгодите, 
прекршоците и другите појави од влијание на од-
вивање на сообраќајот и безбедноста со укажува-
ње на актуелните проблеми и предлагање на мер-
ки за нивно решавање; 

— преку соработка со органите, работните и 
други организации во организирање и^ спроведува-
ње на разновидни форми на сообраќајно воспи-
тување и образование; 

— со одржување на врски со печатот, радиото 
и телевизијата со цел на давање податоци од ин-
терес за јавноста; 

— со учество и давање помош во обезбедува-
ње на сообраќајно-пропаганден материјал; и 

— со повикување на лица кои прекршиле соо-
браќајни прописи или го загрозиле сообраќајот за-
ради давање сообраќајна поука. 

VIII. ПОСТОЈАНА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 

Член 88 

Постојаната внатрешна контрола односно спро-
ведувањето на оваа контрола во работните и дру-
ги организации што вршат јавен превоз или вр-
шат превоз за сопствени потреби ја опфаќа осо-
бено грижата за спроведување на прописите и 
преземање мерки во врска со условите за работа 
на возачите, техничката исправност на возилата 
и другите пропишани мерки од кои зависи без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Контролата над исполнувањето на пропиша-
ните услови за работа на возачите ја опфаќа осо-
бено грижата за: 
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— здравствените услови што треба да ги ис-
полнуваат возачите; 

— психофизичката состојба на возачите (трез-
веност , одмореноста и другите психички и физич-
ки состојби); 

— стручно оспособување на возачите и перио-
дична повремена проверка на нивните знаења; 

— работно време и одмори на возачите; 
— определување посада на возилата. 
Контролата над исполнувањето на пропишани-

те услови во врска со техничката исправност на 
возилата ја опфаќа особено грижата за: 

—- пропишани редовни и вонредни технички 
прегледи на моторните и приклучни возила; 

— периодични и повремени технички прегледи 
на моторните и приклучни возила; 

— дневна контрола на исправноста на вози-
лата; 

— правилно вршење на примопредавањето на 
возилата кога експлоатацијата на возилата се вр-
ши од повеќе возачи; 

— уреди, опрема, алати и резервни делови на 
возилата; 

— правилно оптоварување на возилата (број 
на патниците, тежината на товарот, обезбедување 
на патниците и товарот и слично) и 

— хигиенско-технички услови што треба да ги 
исполнуваат возилата, а што влијаат врз безбед-
ното управување со возилото, 

Контролата во врска со другите пропишани 
мерки од влијание за безбедноста на сообраќајот 
на патиштата опфаќа особено: 

— евидентирање, следење и анализа на соо-
браќајните незгод,и и прекршоци во кои учеству-
вале возачи на работната организација и врз ос-
нова на тоа преземање или предлагање на соод-
ветни мерки; 

— грижа за организирање и спроведување на 
воспитно-пропагандна работа за поголема безбед-
ност во рамките на работната организација; 

— грижа за спроведување на редовите за во-
зење во автобускиот сообраќај и друго што влијае 
врз безбедноста на сообраќајот. 

Член 89 
Постојаната внатрешна контрола односно спро-

ведувањето на оваа контрола во претпријатијата 
за патиштата и другите организации што одржу-
ваат патишта ја опфаќа грижата за: одржување 
на патиштата и објектите на патот; обележување 
на патиштата со пропишани сообраќајни знаци; 
опрема на патот, уредување на градилиштата на 
патиштата согласно прописите за безбедност на 
сообраќајот и извршување на другите пропишани 
мерки во однос на патот и патните објекти од кои 
зависи безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 90 

Работните организации што се должни да ор-
ганизираат односно спроведат постојана внатреш-
на контрола, ќе ја регулираат со свој општ акт: 
организацијата, делокругот, надлежноста, овласту-
вањата, методот и условите за работа и начинот 
на водењето на евиденции за работите на контро-
лата, надзорот над функционирањето на внатреш-
ната контрола и должностите и повредата на ра-
ботната должност на работниците во врска со 
пропишаните мерки за безбедност на сообраќајот. 

Член 91 

ОПШТИНСКИОТ орган за внатрешни работи и 
Републичкиот секретаријат, преку овластени со 
налог службени лица, вршат увид во работите на 
постојаната внатрешна контрола од делокругот на 
органите за внатрешни работи заради укажување 
помош. 

Член 92 

За извршениот преглед и наодите овластеното 
службено лице кое врши увид ќе состави запис-
ник и еден примерок ќе и врачи на работната 
организација ка ј која прегледот е извршен. 

Член 93 

Органите за внатрешни работи во вршењето 
увид над спроведување прописите на постојаната 
внатрешна контрола, во работите од заеднички ин-
терес, соработуваат со други органи и инспекци-
ски служби, меѓусебно ги разменуваат податоците 
и информациите и едни на други си укажуваат 
помош. 

Член 94 

Органите за внатрешни работи, кога ќе уста-
новат дека постои потреба, ќе ја известуваат 
постојаната внатрешна контрола за регистрираните 
сообраќајни незгоди и прекршоци на сообраќајните 
прописи што ги предизвикале односно сториле во-
зачите на работната организација. 

Член 95 

Претпријатијата за патишта и другите органи-
зации што одржуваат патишта и органите за вна-
трешни работи се должни да си даваат едни на 
други податоци што ги собираат во рамките на 
својот делокруг на работа, ако тие податоци им 
се потребни за извршување на работите од сво-
јата надлежност. 

X. СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 96 

Се основа Републички совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: 
Совет) како посебно општествено тело. 

Задачи на Советот се: унапредување на опш-
тата безбедност на сообраќајот на патиштата; уна-
предување на сообраќајното воспитување и обра-
зование на учесниците во сообраќајот и разви-
вање на ссобраќајно-образовната работа во пред-
училишните и училишните установи; остварува-
ње на соработка и координација на работата на 
сите органи и организации кои превентивно деј-
ствуваат во сообраќајот на патиштата, а особено 
со советите за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата на општините; организирање сообраќај -
но-воспитни акции и манифестации од областа 
на сообраќајната превентива; издавање и расту-
рање на сообраќајно-воспитни публикации, фил-
мови и сл.; организирање научни и стручни со-
бири заради согледување и разгледување на опре-
делени проблеми од безбедноста на сообраќајот на 
патиштата; укажување на потребата од донесу-
вање прописи што се однесуваат на безбедноста 
на сообраќајот, разгледување прописи и други 
мерки како и давање мислења и предлози на над-
лежните органи и организации; давање мислења 
и предлози за мерките за техничко уредување на 
сообраќајот и подобрување безбедноста на сите 
учесници во сообраќајот; соработка со организа-
циите што се занимаваат со јавно информирање 
со цел за навремено, потполно и објективно извес-
тување на јавноста за мерките за унапредување 
на сообраќајната превентива; вршење и на други 
активности во врска со унапредувањето безбед-
носта на сообраќајот на патиштата. 

Член 97 

Претседателот, членовите и секретарот на Со-
ветот го именува Извршниот совет од редовите 
на претставниците на заинтересираните органи и 
организации и истакнатите стручњаци што се 
занимаваат со прашања на безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата. 
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Член 98 

Со работата на Советот раководи претседа-
телот. 

Стручните работи на Советот и подготвува-
њето на материјалите за седници на Советот ги 
врши Секретаријатот на Советот со кој раководи 
секретарот на Советот. 

Со деловникот, што го донесува Советот, по-
блиску се определува неговата работа на седни-
ците. 

Член 99 

Сметководните и административно-технички-
те работи за Советот ги врши Републичкиот се-
кретаријат. 

Член 100 

Заради обезбедување соработка на општинските 
органи на управата, работните и другите организа-
ции, што вршат работи од интерес за безбедноста на 
сообраќајот и заради унапредување на сообраќај-
ната превентива, покренување и спроведување ак -
ции и мерки за поголема безбедност на патиш-
тата, општините можат да основаат совети за без-
бедност на сообраќајот на патиштата како опш-
тествени тела. 

XI. ФИНАНСИРАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 
НА СООБРАЌАЈОТ 

Член 101 

Средствата остварени во висина од 50 отсто 
од наплата на парични казни за прекршоци пред-
видени со прописите за безбедноста на сообраќајот 
на патиштата се користат за унапредување без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Остварените средства од став 1 на овој член 
му припаѓаат на Советот. 

Член 102 

Средствата од член 101 од овој закон се ко-
ристат: 

1. за финансирање активности на Републич-
киот и општинските совети за безбедност на соо-
браќајот на патиштата; 

2. за научно истражувачка работа во областа 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата и 

3. за набавка на техничка опрема и други 
потреби за превентивни цели на единиците на ми-
лицијата што вршат контрола и регулирање на 
сообраќајот на патиштата. 

Средствата за намените од став 1 од овој член 
се користат според програмата што ја донесува 
Советот. 

Член 103 

Покрај средствата од член 101 од овој закон 
Советот располага и со средствата: 

1. што се обезбедуваат во буџет; 
2. што ги даваат општините, работните и дру-

ги организации; 
3. од камати на средства вложени ка ј бан-

ките и 
4. други средства. 

Член 104 

Средствата од чл. 101 и 103 од овој закон се 
водат на посебна сметка на Советот. 

Член 105 

Пресметката на приходите и расходите и за-
вршната сметка на Советот ја одобрува Изврш-
ниот совет. 

Наредбодател за извршување на пресметката 
на приходите и расходите на Советот е претседа-
телот на Советот или членот на Советот кого ќе 
го овласти претседателот. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 106 

Со парична казна од 500 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок работна или друга органи-
зација: 

1. ако неовластено врши технички преглед на 
моторни и приклучни возила (член 47); 

2. ако неовластено врши испитување на мотор-
ни и приклучни возила (член 48); 

3. ако неовластено изработува регистарски таб-
лици или продажната цена не е спогодбено опре-
делена (член 51); 

4. ако неовластено врши контролни лекарски 
прегледи (член 69 став 1); 

5. ако неовластено врши анализа на крв или 
крв и урина заради утврдување на алкохолност 
на возач и друг учесник во сообраќајот (член 72). 

За дејството од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 50 до 1.000 динари и од-
говорното лице во работната или друга органи-
зација. 

Член 107 

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок работна или друга органи-
зација: 

1. ако дозволи или нареди да се врши превоз 
на патници и работници спротивно на одредбите 
од член 3 став 1, 2 и 4 од овој закон; 

2. ако во автобус и негова приколка не е вид-
но истакнато известување за бројот на вградените 
седишта и места за стоење (член 4); 

3. ако врши превоз на работници спротивно 
на одредбите од член 6 од овој закон; 

4. ако дозволи или нареди во приклучно во-
зило што го влече трактор да се превезуваат ли-
ца спротивно на одредбата од член 10 од овој 
закон; 

5. ако дозволи или нареди работна машина во 
сообраќај на пат да влече приклучок што не го 
предвидел производителот на машината (член 12 
став 1); 

6. ако дозволи или нареди во сообраќај на пат 
да се вклучи работна машина спротивно на од-
редбите од член 13 став 2 од овој закон; 

7. ако не постапи според мерките за безбед-
ност и условите определени во дозволата со која 
е одобрен вонреден превоз (член 34); 

8. ако дозволи или нареди да почне односно 
да не се прекине вонреден превоз во случаите 
определени во член 38 од овој закон; 

9. ако по одржаната приредба на пат не по-
стапи по одредбите од член 44 од овој закон; 

10. ако дозволи или нареди подготвување на 
кандидат за возач по практично возење да се вр-
ши во моторно возило и на начин спротивно на 
одредбите од чл. 56, 57 и 58 од овој закон; 

11. ако не води евиденција за извршените 
контролни лекарски прегледи (член 69 став 2); 

12. ако не го извести надлежниот општински 
орган за внатрешни работи дека возачот на мо-
торно возило, кој се лекува, повеќе не ги испол-
нува пропишаните здравствени услови (член 71); 

13. ако нареди или дозволи да се одбива зе-
мање на' крв или крв и урина на пропишан на-
чин заради анализа односно да се одбива врше-
ње на лекарски преглед заради утврдување на 
влијанието на алкохолот (член 73); 

14. ако не постапи според решението со кое 
се наредува преземање мерки за отстранување на 
недостатоците заради воспоставување на услови за 
безбеден сообраќај (член 82 став 2); 

15. ако во определениот рок не донесе општ 
акт (член 90) и 

16. ако во определениот рок со овој закон не 
изработи сообраќајно-техничка документација за 
поставување на сообраќајни знаци и опрема (член 
126 став 1). 



Стр. 568 - Бр. 32, СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 октомври 1971 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 50 до 500 динари и 
одговорното лице во работната или друга органи-
зација. 

Член 108 

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок поединец — сопственик на 
моторно возило кој врши јавен превоз на пат-
ници или стока: 

1. ако врши превоз на работници спротивно 
на одредбите од член 6 од овој закон и 

2. ако не постапи според мерките за безбед-
ност и условите определени во дозволата со која 
е одобрен вонреден превоз (член 34). 

Член 109 

Со парична казна од 50 до 500 динари или со 
казна затвор до два месеца ќе се казни за пре-
кршок: 

1. возач кој врши превоз на патници и ра-
ботници спротивно на одредбите од член 3 ст. 1 
од овој закон; 

2. возач кој без одобрение врши превоз на 
патници стоејќи во автобуси во меѓуградски соо-
браќај (член 3 став 3); 

3. возач кој врши превоз на работници спро-
тивно на одредбите од член 6 на овој закон; 

4. возач што ќе постапи спротивно на одред-
бата од член 8 од овој закон; 

5. возач кој во приклучно возило што го вле-
че трактор превозува лица спротивно на одред-
бата од член 10 од овој закон; 

6. возач кој на работна машина превозува ли-
ца спротивно на одредбата од член 13 став 1 од 
овој закон; 

7. кој ќе дозволи со запрежно возило на пат 
да управува лице кое не навршило 15 години 
(член 23); 

8. возач кој управува со моторно возило со 
кое се врши пробно возење без посебна ознака 
„ПРОБА" на предниот и задниот дел на возилото 
(член 33); 

9. возач кој не ќе постапи според мерките за 
безбедност и условите определени во дозволата 
со која е одобрен вонреден превоз (член 34); 

10. возач кој ќе постапи спротивно на одред-
бата од член 38 од овој закон; 

11. возач-инструктор' ако подготвува кандидат 
за возач во практично возење спротивно на од-
редбите од чл. 56, 57 и 58 од свој закон. 

За прекршоците од став 1 точ. 2, 3, 8 и 10 
од овој член може да се изрече против возачот 
заштитна мерка одземање на возачката дозвола 
во траење од една година. 

Член 110 

Со парична казна од 50 динари ќе се казни 
на самото место за прекршок: 

1. возач кој постапува спротивно на одредби-
те од член 12 ст. 2 и 3 од овој закон; 

2. возач на моторцикл ако нема соодветен заш-
титен шлем или заштитни очила (член 21 став 1); 

3. возач кој на пат управува со запрежно во-
зило без регистарска таблица (член 22 став 1); 

4. возач на запрежно возило кој постапува 
спротивно на одредбите од член 25 на овој закон; 

5. кој остава без надзор, задржува и собира 
добиток на коловоз, храни добиток на пат и патен 
појас на јавен пат од I, II и III ред (член 27); 

6. кој преминува со добиток спротивно на од-
редбите од член 28 од овој закон; 

7. возач кој ги следи натпреварувачите на 
приредба ако возилото не му е обележено со по-
себна ознака (член 43 став 1). 

Ако со прекршокот од став 1 од овој член е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или е предизвикана сообра-
ќајна незгода, сторителот ќе се казни со парична 
казна од 50 до 500 динари или со казна затвор 
до 30 дена. 

Член 111 

Со парична казна од 20 динари ќе се казни 
за прекршок на самото место: 

1. возач кој во сообраќај на пат управува 
велосипед со помошен мотор без потврда за уп-
равување со такво ЕОЗИЛО или кој потврдата не 
ја носи со себе или не сака да ја покаже на ба-
рање на припадник на милицијата (член 19 ст. 
1 и 3); 

2. лице што се превозува со моторцикл ако 
нема заштитен шлем (член 21 став 2); 

3. возач на запрежно возило ако тера со галоп 
и кае во населено место (член 24); 

4. возач на запрежно возило ако во возилото 
стои, седи на страниците или се наоѓа на рудата 
за време на движењето или дозволи тоа да го 
прават лицата што се превезуваат (член 26). 

Ако со прекршокот од став 1 од овој член е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или е предизвикана сообра-
ќајна незгода, сторителот ќе се казни со парична 
казна од 30 до 300 динари или со казна затвор 
до 20 дена. 

Член 112 

Со парична казна од 10 динари ќе се казни 
за прекршок на самото место: 

1. кој се подготвува за управување со вело-
сипед и велосипед со помошен мотор на јавните 
патишта од I, II и III ред (член 15 став 1); 

2. велосипедист кој се движи по велосипедска 
патека спротивно на одредбата од член 16 од овој 
закон; 

3. кој управува со велосипед и велосипед со 
помошен мотор на тротоар или пешачка патека 
(член 17); 

4. возач на велосипед со помошен мотор кој 
влече друго возило или количка или води живот-
но (член 18). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сто-
рителот ќе се казни со парична казна од 20 до 
100 динари. 

Член 113 

Паричната казна на самото место за прекршо-
ците од чл. 110, 111 и 112 од овој закон ја напла-
тува припадник на милиција. 

Ако сторителот на прекршокот за кој е про-
пишана парична казна на самото место од која 
и да е причина не ја плати оваа казна на самото 
место, може да го стори тоа во рок од 8 дена 
кога го сторил прекршокот. 

Ако сторителот не ја плати казната во рокот 
од став 2 на овој член, општинскиот орган за 

внатрешни работи ќе поднесе барање за поведу-
вање на прекршочна постапка против сторителот 
на прекршокот. 

Член 114 

За прекршок кој го стори помлад 'малолетник 
ќе се казни со парична казна родителот односно 
старателот на малолетникот, ако прекршокот е сто-
рен како последица од пропуштање на грижата за 
малолетникот. 

Член 115 

Ако прекршокот на одредбите од овој закон 
возачот го стори по наредба од старешина или 
сопственик на моторно возило со казната предви-
дена за возачот ќе се казни старешината или соп-
ственикот на моторното возило. 
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ХП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Член 122 

Член 116 

Моторни и приклучни возила што се препра-
вени пред влегувањето во сила на овој закон 
мора да се подложат на испитување пред првото 
наредно продолжување на регистрацијата, а на ј -
доцна во рок од една година од денот на влегу-
вањето во сила на прописот донесен врз основа 
на овластувањето од член 148 став 2 од Основ-
ниот закон за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата. 

Работната или друга организација, на која и 
е одобрено да врши технички преглед на моторни 
и приклучни возила, не може да ја завери тех-
ничката исправност на возилото кое е преправено 
или на кое се менувани одделни делови важни за 
безбедноста на сообраќајот (мотор и др.) додека 
не се добие атест. 

Важноста на регистрацијата ќе се продолжи 
само за овие возила за кои ќе биде издаден атест. 

Член 117 

Трошоците за обезбедување на пробни возења, 
спортски и други приредби на пат, превози на 
опасни. материи, вонредни превози и други вон-
редни обезбедувања на пат што ги вршат орга-
ните за внатрешни работи паѓаат на товар на ор-
ганизаторот односно превозникот. 

Член 118 

Трошоците за полагањето на возачкиот испит и 
испитот за возач-инструктор ги сноси кандидатот 
за возач односно кандидатот за возач-инструк-
тср. 

Висината на трошоците за полагање на возач-
киот испит и испитот за возач-инструктор. како 
и висината на надоместок за испитувачите ќе ја 
определи Републичкиот секретаријат. 

Како трошоци за полагање на возачкиот испит 
односно испитот за возач-инструктор се сметаат 
трошоците што се сврзани со набавка на тестови, 
печатење на уверенија за положен возачки испит 
односно испит за возач-инструктор, за надоместок 
на испитувачите и другите трошоци што настану-
ваат во врска со полагањето на возачкиот испит 
односно испитот за возач-инструктор. 

Член 119 

Висината на надоместокот за извршен тех-
нички преглед на моторни и приклучни возила 
ја определува работната или друга организација 
што има одобрение за вршење технички преглед 
во согласност со Републичкиот секретаријат 

Член 120 

Се овластува републичкиот секретар за вна-
трешни работи да донесе поблиски прописи за об-
ликот, содржината и начинот на поставувањето 
знаци на автобуси со кои се превезуваат учи-
лишни деца, за условите во поглед на техничката 
опрема и кадрите со кои треба да располагаат ра-
ботните и други организации што ќе вршат тех-
нички преглед на моторни и приклучни возила, 
за условите и начинот на вршење на технички 
преглед, како и пропис со кој ќе ги определи 
регистрационите подрачја. 

Член 121 

Се овластува републичкиот секретар за вна-
трешни работи во согласност со републичкиот се-
кретар за образование, наука и култура да до-
несе поблиски прописи за опремата на авто-шко-
лите и самостојните возачи-инструктори и за ус-
ловите и нормативите кои мора да ги исполнува 
таа спрема, како и да ја пропише облеката и 
ознаките на школските сообраќајни патроли. 

Методологијата на лекарските прегледи, кри-
териумите за оценување на телесната и душевна-
та способност за управување со моторни возила, 
начинот на водењето на евиденцијата, медицин-
ската документација и известувањата, постапката 
за издавање на лекарски уверенија, начинот и 
постапката за утврдување на здравствената спо-
собност на возачот и кандидатот за возач кој не е 
задоволен со оценката на здравствената установа 
во која е извршен лекарски преглед, како и усло-
вите во однос на материјалната и кадровската оп-
ременост за вршење на лекарските прегледи ги 
препишува републичкиот секретар за народно 
здравје и социјална политика во согласност со ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи 

Член 123 

Републичкиот секретар за народно здравје и 
социјална политика во согласност со републич-
киот секретар за внатрешни работи ќе пропише 
поблиски услови во поглед на материјалната и 
стручната опременост на здравствените и дру-
гите установи што вршат анализа на крв или крв 
и урина и 'опремата што е за тоа потребна, како 
и ќе определи кои здравствени и други установи 
се овластени за вршење анализа на крв или крв 
и урина. 

Член 124 

Се овластуваат републичките секретари во 
прописите што ќе ги донесат врз основа на ов-
ластувањата од овој закон да можат да опреде-
луваат прекршоци и за тие прекршоци да про-
пишуваат казни. 

Член 125 

Републичкиот секретаријат издава овластува-
ње на работни и други организации за печатење 
на обрасци што се употребуваат во постапката за 
извршување на прописите за безбедноста на соо-
браќајот на патиштата. 

Член 126 

Органот или организацијата надлежна за уп-
равување и одржување на патиштата ќе израбо-
ти, за веќе изградените и модернизираните па-
тишта, сообраќајно-техничка документација за 
поставување на сообраќајни знаци и опрема. 

Изработената техничка документација за по-
ставување на сообраќајни знаци и опрема ја пре-
гледува комисија што ја образува Републичкиот 
секретаријат за индустрија и трговија за пати-
шта од I, П и Ш ред односно општинскиот орган 
надлежен за работата на сообраќајот за другите 
патишта во која, покрај претставниците на орга-
нот што ја основал комисијата и надлежниот ор-
ган за внатрешни работи, влегуваат и претстав-
ници на други заинтересирани органи и органи-
зации. Органите односно организациите од став 1 
на овој член се должни да постапат по забелеш-
ките на оваа комисија. 

Усвоената техничка документација на сообра-
ќајните знаци и опремата ја чува органот или 
организацијата надлежна за управување и одр-
жување на патиштата 

Член 127 

Одредбата од член 19 од овој закон,, ќе се 
применува по една година, а одредбите од член 90 
и член 126 став 1 од овој закон ќе се примену-
ваат по 6 месеци по влегувањето во сила на овој 
закон. 

Одредбата од член 88 од овој закон ќе се при-
менува од почетокот на учебната 1972/73 година. 

Регистрацијата на запрежните возила ќе се 
спроведе во рок од 6 месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 
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Член 128 

Општинските прописи и прописите што ги 
донел републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти од областа на безбедноста на сообраќајот на 
патиштата ќе се усогласат со одредбите на овој 
закон најдоцна во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 129 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи: Законот за мерките на безбедност 
на сообраќајот на јавните патишта („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/65) и Правилникот за про-
грамата и начинот на полагањето на возачкиот 
испит („Службен весник на СРМ" бр. 2/66 и 39/69). 

Член 130 

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

Кои наставници го исполнуваат условот од 
претходниот став и се упатуваат на стручно и пе-
дагошко усовршување во текот на учебната го-
дина утврдува училиштето во почетокот на учеб-
ната година. 

3. Во членот 12,, место бројот 10, треба да стои 
бројот 9, а зборот „став" и бројот 1 се бришат. 

4. Во членот 16 место броевите 16 —18 треба 
да стојат броевите 13 —15, место бројот 10 треба 
да стои бројот 9, а по зборот „правилник" место 
запирката се става точка, а зборовите по точката 
се бришат. 

5. Истовремено ,се објавува образецот на при-
јавата за стручно и педагошко усовршување на 
наставниците кој е составен дел на Правилникот 
(член 10 став 2) а кој е изоставен при објавува-
њето на Правилникот. 

Скопје, 10. IX. 1971 г. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 

И КУЛТУРА 

По извршеното срамнување на изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Ценовникот 
за штети во шумите, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/71, се поткраднале грешки 
поради што се д,ава 

И С П Р А В К А 

НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ШТЕТИ ВО ШУМИТЕ 

1. Во табелата, на одделот VI под ред, бр. 9 
наместо зборот „смрека", треба да стои зборот 
„смрча". 

2. Во табелата, на одделот VII во колоната 
„шумски производ" под ред. бр. 1 наместо зборот 
„шикари", треба да стои зборот „шишарки", а на-
место зборот „смрека", треба да стои зборот 
„смрча". 

3. Во табелата, на одделот VII во колоната 
„шумски производ" под ред. бр. 2 по зборот „баг-
рем", треба да стои запирка. 

4. Во табелата, на одделот VII под ред. бр. 6 
наместо зборот „неоддалечено", треба да стои збо-
рот „неодлачено", а наместо зборот „оддалечено", 
треба да стои зборот „одлачено". 
Бр. 09-700/2, 3. IX. 1971 година - Скопје 

Од Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за 
организацијата на стручното и педагошкото усо-
вршување на наставниците на основното учили-
ште и училиштата за средно образование, објавен 
во „Службен весник на СРМ' број 27/71, се пот-
п а д н а л е грешки поради што Се дава 

И С П Р А В К А 

на Правилникот за организацијата на струч-
ното и педагошкото усовршување на наставни-
ците на основното училиште и училиштата за 
средбо образование. 

1. Во членот 4, место броевите 6 и 7, треба да 
стојат броевите 5 и 6. 

2. Во член 9 по ставот 1, треба да стои став 
2 кој гласи: 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Анѓеловски Димитрија, од Прилеп, ул. „Ѓуро 
Салај" бр. 44, поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на брак против Гулабовска Добрица, од с. 
Рувци, сега во неизвесност. Бидејќи тужената До-, 
брица е во неизвесност, со непознато место на 
живеење, се повикува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во свој суд или да одреди свој 
застапник. Во противно на истата ќе и биде од-
реден застапник по службена должност 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 520/71. (74) 

ПетеЈчук Костадинка, од Прилеп, ул. „Кире 
Гавриловски" бр. 24, поднесе тужба до овој суд 
за развод на брак, против Петејчук Иван. сега 
во неизвесност, со непознато место на живеење 
Бидејќи тужениот Иван е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ", да се јави во 
овој суд или да одреди свој застапник. Во про-
тивно ќе му биде одреден застапник по службе-
на должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 569/71. (75) 

Ајруловска Барије, од Ресен, ул. „Преспанска" 
бр. 72, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак, против Ајруловски Кенан, од с. Царев Двор, 
сега во неизвесност, Бидејќи тужениот Кенан е 
со непознато место на живеење, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ", да се јави во овој 
суд или да одреди свој застапник. Во противно 
ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 319/71. (76) 

Демира Шира, од Ресен, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 37, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак, против тужениот Кемал Шира, од с. Ве-
лешта, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот 
Кемал е во неизвесност, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави во овој суд или да 
одреди свој застапник. Во противно ќе му биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 540/71. (77) 

ШадиЈе Лога, од с. Горенци, Дебарско, подне-
се тужба до овој суд за развод на брак против 
Адви Лога, од с. Ливада, сега во неизвесност. Би-
дејќи тужениот Авди е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ", да се јав-и во 
овој суд или да одреди свој застапник. Во про-
тивно ќе му биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 456/71. (78) 

Ристевска Јованка, од Битола, ул. „13 Јули" 
бр. 30, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак против Кузмановиќ Никола, од Битола, сега 
во неизвесност. Бидејќи тужениот Никола е во 
неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да одреди свој 
застапник. Во противно ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

ОД Окружниот суд во Битола, П. бр. 571/71. (79) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 418, страна 289, книга III е запи-
шана под фирма: Земјоделски комбинат „Повар-
дарие" — Неготино — Организација на здружен 
труд без СВОЈСТВО на правно лице — Продавница 
број 9 во село Корешница. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет на мало со ме-
шани колонијални и прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Повардарие" — 
Неготино, со одлуката од одржаната седница на 
28. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Стојковиќ 
Бранко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1147/69 од 26. III. 1071 година. (595) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 787, страна 626, книга VI е запишан 
под фирма: Угостителско претпријатие „Метро-
пол" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Ресторан „Галеб" 
со Скопје, ул. „Индустриска" бб. Предмет на ра-
ботењето на ресторанот е вршење на угостител-
ски услуги, а во рамките на одобрената дејност 
за работа на претпријатието. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Метропол" — 
Скопје, со одлуката бр'. 02-2374 од 12. XII. 1969 
година. 

Раководител на ресторанот е Василевски Ари-
тон 

Ресторанот „Галеб" — Скопје ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува матичното пр.етпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 1130/69 од 24. III. 1971 година. (596) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 688, страна 588, книга VI е запиша-
на под фирма: Земјоделско-индустриски комби-
нат „Скопско Поле" — Скопје во состав на Здру-
жениот земјоделски прехранбен комбинат „Маке-
донија" — Здружено претпријатие за производ-
ство, преработка и промет на земјоделско-пре-
хранбени производи — Скопје — Продавница број 
41 ЕО Скопје, населба „Драчево". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на месо и 
сувомесни произведи, живина и млечни произ-
води. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Ладилник" — експорт-
импорт — Скопје, со одлуката од одржаната сед-
ница на 17. IX. 1969 година, односно со присоеди-
нување кон Комбинатот. 

Раководител на продавницата е Гиговски 
Живко 

Продавницата ќе Ја потпишува, задолжува и 
1 издолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи/ 
бр. 1077/69 од 23. III. 1971 година. (597) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 205, страна 547, книга VI е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски стоки и прехран-
бени стоки — Скопје — Организација на здружен 
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труд без СВОЈСТВО на правно лице — Продавница 
број 41 во Скопје, населба „Драчево" — Пазари-
ште. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на месо и други д е л и к а т е с и стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на „Инпрес" — Трговско претпријатие — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 28. 
V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Влашевски 
Коле. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 939/69 од 22. III. 1971 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 2;05, страна 546, книга VI е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претприја-
тие за промет со индустриски и прехранбени сто-
ки — Скопје — Самопослужна продавница во 
Скопје, ул. „927", населба „Тафталиџе". Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
прехранбени и индустриски производи, согласно со 
регистрацијата на претприја,тието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — трговско претпријатие — 
Скопје, со одлуката од одржаната седмица на 15. 
V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Томевски То-
мислав. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 940/69 од 22. III. 1971 година. (599) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 787, страна 779, книга V е запишана 
под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" 
— Скопје — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Бифе во Скопје, ул 
„Зелен пазар". Предмет на работењето на бифето е 
вршење на угостителски услуги, со скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скопје, 
со одлуката бр. 02-891 од 9. V. 1969 год., на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 6. III. 1969 
година. 

Раководител на бифето е Николовски Никола. 
Бифето ќе го потпишува, зад,олжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 490/69 од 24. II. 1971 година. (600) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 670, страна 119, книга VI е запиша-
на под фирма: Претпријатие за снабдување, на 
големо и мало, и одржување на земјоделска ме-
ханизација „Агромеханика" — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд „Агропро-
мет" — Струмица — Земјод,елска аптека во Скоп-
је, ул. „Стив Наумов". Предмет на работењето на 
земјоделската аптека е продажба на мало на се-
менски материјали, вештачки ѓубрива, препарати 
за заштита на растенијата и опрема за земјодел-
ството. 

Раководител на земјоделската аптека е инже-
нер агроном Србиновски Никола. 

Земјоделската аптека е основана од Самостој-
ната организација на здружен труд „Агропромет" 
— Струмица, со одлуката бр. 02-4496/2 од 31. X. 
1970 година, на работничкиот совет. 

Аптеката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето матич-
ната орга,низација на здружен труд „Агропромет" 
- Струмица. 

Аптеката ќе работи во состав на претстав-
ништвото — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 984/70 од 17. III. 1971 година. (601) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните; 
рег. бр. 670, страна 118, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за снабдување, на големо и 
мало, и одржување на земјоделска механизација 
„Агромеханика" — Скопје — Самостојна органи-
зација на здружен труд — Претставништво — 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бр. 64. Предмет на 
работењето на претставништвото е продажба, на 
мало, на семенски материјали, вештачки ѓубрива, 
препарати за заштита на растенијата и опрема за 
земјоделството. 

Раководител на претставништвото е инженер 
агрономот Гранчаров Љупчо. 

Претставништвото е основано од Погонот „Аг-
ропромет" — Струмица, во чиј состав и ќе работи 
претставништвото, со одлуката бр. 03-4496/2 од 31. 
X. 1970 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
матичната Самостојна организација, на здружен 
труд „Агропромет" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 935/70 од 17. Ш. 1971 година. (602) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 670, страна 118, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за снабдување, на големо и 
мало, и одржување на земјоделска механизација 
„Агромеханика" — Скопје — Самостојна органи-
зација на здружен труд „Агропромет" — Струмица 
- Земјоделска аптека — Скопје, на пазарот во 
Ѓорче Петров. Предмет на работењето на земјо-
делската аптека е продажба на семенски мате-
ријал, сточна храна, вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата, сточарството и дома-
ќинството, опрема и ситен алат, за потребите на 
земјоделството. 

Раководител на земјоделската аптека е Крс-
тевски Тодор. 

Земјоделската аптека е основана од Самостој-
ната организација на зд,ружен труд „Агропромет" 
— Струмица, со одлуката бр. 02-4057/1 од 4. П. 
1970 година, на работничкиот совет. 

Аптеката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува „Агропромет" — Струмица, во границите на 
своето овластување. 

Аптеката ќе работи во состав на Самостојната 
организација на здружен труд „Агропромет" — 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1012/70 од 17 Ш. 1971 год,ина. (603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1432, страна 632,, книга VI е запишано под 
фирма: „Интерекспорт" — претпријатие за вна-
трешна и меѓународна трговија — Београд — 
Инекс Пивара ,Д Мај" — Вршац — Стовариште 
во Скопје, ул. „Вардарска" бр. 10 — Злокуќани. 
Предмет на стовариштето е продажба на пиво 
и сите видови безалкохолни пијалоци на основа-



15 октомври 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ' Бр.- 32 - Стр 573 

пот, како и продажба на сите видови алкохолни 
пијалоци на други производители во ориги,нално 
пакување, на големо и мало. 

Раководител на стовариштето е Дуковски Ата-
нас. 

Самостојната организација на здружен труд со 
својство на правно лице — Инекс Пивара „1 Мај" 
— Вршац, во чиј состав ќе работи стовариштето, 
со одлуката бр. 999/1-70 од 25. I. 1971 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Дуковски Атанас, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 201 од 29. Ш. 1971 година. (604) 

Претпријатието е основано со прераснување на 
Молеро-фарбарската задруга „Солун" — Скопје, 
во претпријатие, согласно со длуката бр. 35 од 1. 
Ш. 1971 година, на задружниот совет. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на своето овластување 
Поп Трпев Димитар, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на задругите, на овој 

суд, од рег. бр. 971, страна 713, книга IV, Молеро-
фарбарската задруга „Солун" — Скопје, поради 
прераснување во претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 234 од 2. IV. 1971 година. (608) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 77, страна 483, книга VI е запишана 
под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице — 
Штедно-кредитна служба — Скопје, ул. „Иво Ри-
бар Лола" бр. 130. Предмет на работењето на слу-
жбата е прибирање на слободни парични средства 
од работниците на претпријатието, потрошувачи-
те на производите на „Треска", како и други гра-
ѓани; орочување на прибраните штедни влогови 
кај овластени банки, со цел да се обезбеди кре-
дитирање на претпријатието; вршење на кредитни 
работи; други штедно-кред^гни и банкарски ра-
боти. 

Штедно-кредитната служба е основана од Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" — Ско-
пје, со одлуката бр. 02-9349/8 од 5. Ш. 1971 година, 
на централниот работнички совет. 

Штедно-кредитната служба ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, Велковски Благоја, раководител, и 
Кајсторова Олгица. 

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

бр. 301 од 30. Ш. 1971 година. (606) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1433, страна 634, книга VI е запишано под 
фирма: Селскостопанско-индустриски комбинат 
„Тамиш" — Панчево, Работна единица Пивара — 
Панчево, Стовариште — Скопје, Стара амбуланта 
„Хром" — Ѓорче Петров. Предмет на работењето 
на стовариштето е продажба на пиво, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци (вештачки), на големо и 
мало. 

Раководител на стовариштето е Мишанов Ни-
кола. 

Стовариштето е основано од Селскостопанско-
индустрискиот комбинат „Тамиш" — Панчево, ра-
ботна единица Пивара, со одлуката бр. 09/21 од 
29. X. 1970 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува — основачот, во границите на своето 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,, Фи. 
бр. 253 од 17. Ш. 1971 година. (607) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1434, страна 636, книга VI е запишано 
под фирма: Молеро-фарбарско претпријатие „Со-
лун" — Скопје, ул. „Мишко Михајловски" бр. 28. 
Предмет на работењето на претпријатието е из-
ведување на молеро-фарбарски работи, фарбање 
на градежна столарија, молерај (сите видови), 
авто-лакерски работи, лепење на ѕидни тапети, 
боење на железарија и останати видови молеро-
фарбарски работи. 

Окружниот стопански суд' во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660, страна 93, книга VI е запишана под 
фирма: „Стококооп" — трговско претпријатие за 
премет со кожа, волна, стока и сточни производи, 
на големо — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
во Тетово, ул. „Беличица" бр. 25. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со текстил, 
гумени производи, преработена кожа и производи 
од пластика. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Стококооп" — трговско претпријатие за 
промет со кожа, волна, стока и сточни производи 
на големо и мало — Скопје, со одлуката од одр-
жаната седница на 2. IX. 1969 година. 

Раководител на продавницата е . Симовски 
Трпе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 974/69 од 23. Ш. 1971 година. (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 371, страна 377, книга П е запишано под 
фирма: Станбено-комунално претпријатие „Насел-
ба Југохром" — Јегуновце, фабричка населба, во 
основање. Предмет на работењето на претприја-
тието е управување, инвестиционо и тековно одр-
жување на станбени згради, водовод, канализаци-
ја и проширена репродукција, на станбениот фонд. 

Претпријатието е основано од Хемиско-елек-
тро-металуршкиот комбинат „Југохром", со одлу-
ката бр. 03-1655 од 21. IX. 1970 година, на присил-
ниот управник. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, Си-
моновски Владимир, в. д. директор, согласно со 
гореспоменатата одлука. 

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

бр. 229 од 31. Ш. 1971 година. (610) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. I. 1971 година, рег. бр. 14/63, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница за самопослужу-
вање во Битола, ул. „Партизанска" (Војни бавчи), 
на Земјоделската задруга „Светлост", Породин, на 
ЗИК „Пелагонија" — Битола. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со индустри-
ска, колонијална стока, свежо месо и сувомесни 
производи, млеко и млечни производи, леб и пред-
мети за општа употреба. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" — Породин, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 5. IX. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 55/71. - (660) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. П. 1971 година, рег. бр. 5/71, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 9 во Битола, 
ул. „Цар Самоил" б.б., на Земјоделско-задружниот 
комбинат „Аграр" од Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на цигари, вред-
носници, општински и судски таксени марки и дру-
га ситна стока за широка потрошувачка. 

Раководител на продавницата е Мара Петров-
ска. 

Продавницата е основана од Земјоделско-за-
дружниот комбинат „Аграр" — Скопје, со одлу-
ката бр. 68 од 22. XI. 1969 година, од задружниот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 83/71. (661) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11. П. 1971 година, рег. бр. 3/71, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола, , ул. 
„Т. Велешка" бр. 21, на Трговската работна орга-
низација „Врутокооп" — Гостивар. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на авто-
делови, гуми и техничка стока. 

Раководител на продавницата е Тасевски 
Стево. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација „Врутокооп" — Гостивар, со од-
луката бр. 229 од 14. П. 1970 година, на работнич-
киот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 59/71. (662) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. II. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 40, во село 
Витолиште, Прилепско, на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сел-
скостопански производи, колонијални стоки, пред-
мети за куќна потреба, галантерија и ситна кон-
фекција, алкохолни и безалкохолни пијалоци, жи-
вина и јајца. 

Раководител на продавницата е Макрески Ан-
геле. 

Продавницата е основана од З И К „Пролет" од 
Прилеп, со одлуката бр. 06-387/3 од 26. X. 1970 
година, на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 108/71. (665) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. П. 1971 година, рег. бр. 64/55, книга I е за-
пишана под фирма: Б и ф е „Весела Долина", село 
Слоештица, Демир Хисар, на Земјоделската за-
друга „Топлица" с. Слоештица. Предмет на рабо-
тењето на бифето е продажба на секакви видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Раководител на бифето е Спасеновски Видан. 
Бифето е основано од Земјоделската задруга 

„Топлица" село Слоештица, со одлуката бр. 165 
од 20. X. 1970 година, на задружниот совет.. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што ја 
потпишува и задругата, основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 28/71. (664) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. П. 1971 година, рег. бр. 2/71, книга I е запи-
шано под фирма: Туристичко транспортно биро — 
Битола, булевар „1 мај" бр. 152, на Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје. Предмет на 
работењето на бирото е продавање на возни биле-
ти за внатрешен и меѓународен сообраќај; прода-
вање на билети за кушет и коли за спиење; ме-
нувачница на странска валута и пасошна служба; 
преведувачка служба на странски јазици; органи-
зирање на туристички екскурзии во земјата и 
странство; склучува аранжмани за годишни одмо-
ри во земјата и странство; продава сувенири, ци-
гари, таксени марки и вредносници; врши разни 
туристички услуги што ќе ги побараат граѓаните. 

Раководител на бирото е Лутвиевски Горѓи. 
Бирото е основано од Железничкото транспорт-

но претпријатие — Скопје, со одлуката бр. 30 од 
29. ХП. 1970 година, на работничкиот совет. 

Бирото ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и претпријатието-основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 49/71. (663) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. П. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишано под фирма: Б и ф е број 56 во село Вито-
лиште, Прилепско, на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Прилеп" — Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на бифето е продажба на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, сите видови 
на конзервирано месо, риби, паштети и др., од уго-
стителската дејност. 

Раководител на бифето е Делиноски Ристо. 
Бифето е основано од З И К „Прилеп" — При-

леп, со одлуката бр. 06-388/2 од 26. X. 1970 годи-
на, на работничкиот совет. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 109/71. (666) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на Д 8. П. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 68 во село 
Витолиште, на З И К „Прилеп" — Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сел-
скостспански производи, колонијални стоки, пред-
мети за куќни потреби, галантерија и ситна кон-
фекција, алкохолни и безалкохолни пијалоци, жи-
вина и јајца. 

Раководител на продавницата е Ристески Сте-
пан. 

Продавницата е основана од З И К „Прилеп" 
- Прилеп, со одлуката бр. 06-386/1 од 26. X. 
1970 година, на работничкиот совет. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 110/71. (667) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16. Ш. 1971 година, рег. бр. 2/62, книга I е за-
пишана под фирма: Бутка на Новачкиот пат — 
Битола, на Трговското претпријатие „Прехрана" 
— Битола. Предмет на работењето на бутката е 

. промет со нинбершки производи, флаширани без-
алкохолни пијалоци, тутунски производи и ф л а -
ширано пиво. 

Раководител на бутката е Мирчевски Васил. 
Бутката е основана од Трговското претприја-

тие „Прехрана" — Битола со одлуката бр. 02-216 
од 26. П. 1971 година, на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 148/71. (707) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 2. Ш. 1971 година, рег. бр. 7/71, книга I е за-
пишана под фирма: Филијала во Битола, ул. „Бо-
рис Кидрич" бр. 2, на Југословенската извозна и 
кредитна банка — Белград. Предмет на работе-
њето на Филијалата е вршење на услуги од бан-
карската дејност. 

Филијалата е основана од Југословенската из-
возна и кредитна банка — Белград, со одлуката 
на извршниот одбор од 27. X. 1970 година. 

Филијалата ќе ја потпишува Нацковски Мето-
дија, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 547/70. (708) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16. Ш. 1971 година, рег. бр. 2/62, книга I е за-
пишана под фирма: Бутка во кругот на Општата 
болница — Битола. Предмет на работењето на 
бутката е промет на сите нинбершки производи, 
тутунски производи и флаширани безалкохолни 
пијалоци. 

Раководител на бутката е Ристо Гулугаровски. 
Бутката е основана од Трговското претприја-

тие „Прехрана" — Битола, со одлуката бр. 02-216/1 
од 26. П. 1971 година, на работничкиот совет. 

Бутката ќе ја потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 147/71. (709) 

Раководител на продавницата е Димоски Ри-
сто. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Насте Настески", село Требеништа, со од-
луката бр. 31 од 11. Ш. 1971 година, на задруж-
ниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 145/71. (711) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. Ш. 1971 година, рег. бр. 8/71, книга I ,е за-
пишано под фирма: Земјоделско трговско произ-
водно претпријатие, на големо и мало „Шевница" 
село Црнобуки, Битолско. Предмет на работењето 
на претпријатието е земјоделско производство на 
општонародна земја, земена под закуп или доби-
ена на бесплатно користење; организирање на зе-
мјоделско производство на земјата на индивидуал-

, ните производители преку создавање на разни ви-
дови кооперација; вршење услуги на земјоделски-
те производители со земјоделски машини и спра-
ви како и производство; договарање на вишоци 
од земјоделското производство, преземање и плас-
ман на истите од своето подрачје; снабдување на 
земјоделските производители со потребен репро-
дукционен материјал (семе, вештачко ѓубре и т.и.); 
преработка и доработка на земјоделски произво-
ди; организирање на штедење и кредитирање; 
стручно издигнување на кадри нужни за обаву-
вање на стопанската активност на претпријатието; 
лозарство, сточарство, преработка на млечни про-
изводи; мешана трговска продавница, откуп на 
земјоделски производи, развивање на лозарството 
и сточарството; превоз на земјоделските произво-
дители и други работници, како и услуги со транс-
портни возила за пренос на стока, на трети лица. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Производниот земјоделски погон, село Црнобуки, 
на Трговското претпријатие „Бученско Поле" — 
Скопје, со одлуката бр. 381 од 25. П. 1971 година, 
на работничкиот совет. 

Претпријатието ќе го потпишува Бошко М а г -
ловски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 149/71. (710) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5. Ш. 1971 година, рег. бр. 4/71, книга П е за-
пишан - под фирма: Самостојна организација на 
здружен труд со својство на правно лице — Погон 
„Градинар" — Охрид, на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје. Пред-
мет на работењето на погонот е производство на 
сите земјоделски производи, производство на зе-
ленчук, овошје, сточарски, лозарски и семенски 
производи,и производство на калеми и прерабо-
тувачка дејност од сопствени суровини како: ра-
кија, вино, вршење услуги со сопствени коли. 

В. д. директор е Милчо Кочарев. 
Погонот е основан со присоединување^ на Зе-

мјоделското стопанство „Градинар" — Охрид, кон 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско По-
ле" — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-155 од 
18. I. 1971 година. 

Погонот ќе го потпишуваат Милчо Кочарев, в. 
д. директор, Поповски Ристо, заменик в. д. ди-
ректор и Ристовски Славе, ш е ф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 77/71. (712) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. Ш. 1971 година, рег. бр. 3/71, книга П е 
запишано под фирма: Претставништво во Охрид, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 10, на Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Тргокооп" — Ско-
пје. Предмет на работењето на претставништвото 
е промет со овошје и зеленчук, јајца, сите видови 
земјоделско-прехранбени производи од индустри-
ско потекло, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
сточна храна, сите видови вреќи и амбалажа, де-
л и к а т е с и стока, репроматеријали, покуќнина, ав-
то-делови и гуми и сите видови стока според ре-
гистрацијата на претпријатието. 

Раководител на претставништвото е Таневски 
Кире. 

Претставништвото е основано од Трговското 
претпријатие „Тргокооп" — Скопје, со одлуката 
на работничкиот совет од 21. IV. 1969 год. 

Претставништвото ќе го потпишува истото ли-
це што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 123/71. (713) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. Ш. 1971 година, рег. бр. 14/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница во село Ботун, 
Охридско, на Земјоделската задруга „Насте На-
стески", село Требеништа. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со мешани индустри-
ски стоки и земјоделски производи. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. Ш. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е 
запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. 
„7 Ноември" бр. 30, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со кратки 
текстилни стоки. 

Раководител на продавницата е Вера Пејчи-
нова. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, со одлу-
ката бр. 02-336 од 16. П. 1971 година, на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 140/71. (714) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 10. Ш. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е 
запишана под фирма: Хотел „Славија" во Свети 
Стефан, — Охрид, на Хотелско-угостителското 
претпријатие „Палас" — Охрид. Предмет на ра-
ботењето на хотелот е обавување на угостителска 
дејност. 

Раководител на хотелот е Абудахман Рахман. 
Хотелот е основан од Хотелско-угостителското 

претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-999 од 23. IV. 1970 година, на работничкиот со-
вет. 

Хотелот ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 141/71. (715) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. Ш. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Димо Нареднико" б.б., на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со селско-
стопански производи, колонијални стоки, предме-
ти за куќна потреба, месо и сувомесни производи, 
млеко и млечни производи, галантерија и ситна 
конфекција, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
зеленчук и овошје, живина и јајца. 

Раководител на продавницата е Андоновски 
Мице. 

Продавницата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Прилеп" — Прилеп, согла-
сно со одлуката бр. 06-1000/3 од 23. I. 1971 год., 
на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 208/71. (716) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Ш. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 83, во При-
леп, ул. „Борка Талески" б.б., на Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на месо и сувомесни производи. 

Раководител на продавницата е Зероски Бла-
гоја. 

Продавницата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Прилеп" — Прилеп, со од-
луката бр. 06-998/3 од 23. I. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 209/71. (717) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. Ш. 1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишано под фирма: Б и ф е во село Ропотово!, на 
Земјоделско-индустриск,иот комбинат „Прилеп" — 
Прилеп. Предмет на работењето на Бифето е про-
дажба на сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, конзервирано месо и риба, и скара од 
сите видови. 

Раководител на бифето е Пешкоски Алексан-
дар. 

Бифето е основано од Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Прилеп од Прилеп, со одлуката 
бр. 06-999/3 од 23. I. 1971 година. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 210/71. (718) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 167, страна 235, книга 2 е запишана под 
фирма: Сточарско стопанство „Напредок" — Гдс-
тивар — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница „Рудо јагне" 
— Гостивар, ул. „Борче Јовановски" бр. 31. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на месо и месни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Сточарското стопанство „Напредок" — Гос-
тивар, со одлуката бр. 02-303 од 23. VI. 1969 го-
дина, од одржаната седница на 23. VI. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Кузман Ѓур-
чиновски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и ' 
раздолжува стопанството, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 909/69 од 6. IV. 1971 година. (758) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќанит.е, 
рег. бр. 167, страна 237, книга П е запишана под 
фирма: Сточарско стопанство „Напредок" — Го-
стивар — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница „Напредок" 
број 3, во село Беловиште, Гостиварско. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ме-
шани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Сточарското стопанство „Напредок" — Го-
стивар, со одлуката бр. 02-303 од 26. УШ. 1969 го-
дина, од одржаната седница на 26. VIII. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Лазар Јанков-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — стопанството, во границите" на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1022/69 од 6. IV. 1971 година. (759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 11, книга П е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет, снабдување и ус-
кладиштување, и индустриска кланица со ладил-
ник „Горни Полог" — Гостивар — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавница во Маврови Анови, Гостиварско. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
месо и месни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за промет, снабдување и 
ускладиштување и индустриска кланица со ла-
дилник „Горни Полог" — Гостивар, со одлуката 
бр. 0201-77 од 20. П. 1970 година, од одржаната 
седница на 18. П. 1970 година; 

Раководител на продавницата е Станчевски 
Чипро. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 343 од 16. IV. 1970 год,ина. (760) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 1025, книга I ,е запишана под 
фирма: „Кораб" — Трговско претпријатие за про-
мет со мешани стоки — Гостивар — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Текстилна продавница „Базар" — Гостивар, ул. 
„Борче Јовановски". Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на текстилни стоки — 
самоизбор. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Кораб" — Гости-
вар, со одлуката од одржаната седница на 18. УП. 
1969 година. 

Раководител на продавницата е Куковски Јо-
ван. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 231/70 од 2. IV. 1971 година. (761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 353, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со нафта и наф-
тени деривати „Југопетрол" — Скопје — Органи-
зација на здружен труд без својство на правно 
лице — Бензинска пумпна станица — Дебар. Пред-
мет на работата на бензинската пумпна станица е 
продажба на нафта и нафтени деривати. 

Бензинската пумпна станица е основана од ра-
ботничкиот совет на Претпријатието „Југопетрол" 
- Скопје, со одлуката бр. 02-7822 од 6. IX. 1969 
година, од одржаната седница на 7. VI. 1968 го-
дина. 

Раководител на бензинската пумпна станица е 
Бектеши Реџеп Шаип. 

Бензинската пумпна станица во Дебар ќе ја 
потпишува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 798/69 од 8. IV. 1971 година. (762) 

Окружниот столарски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 131, книга П е запишана под 
фирма: „Агросервис" — трговско претпријатие, на 
големо и мало „Куманово — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница бр. 20 во Куманово, ул. „Благоја Гунев" б.б. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на сите видови колонијални стоки, суво-
месни производи, порцелан, јужно овошје, мелпич-
ки производи, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Агросервис" — трговско претпријатие, на 
големо и мало — Куманово, со одлуката бр. 02-437 
од 3. Ш. 1.969 година, од одржаната седница на 
3. Ш. 1969 год. 

Раководител на продавницата е Димитриевски 
Миле. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. -
бр. 225/69 од 2. IV. 1971 година. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќани-
те, рег. бр. 4, страна 239, книга Ш е запишана 
под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово" — 
Куманово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница број 25, во 
село Младо Нагоричане, Кумановско, — во мес-
носта „Слатина". Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на индустриско-прехранбе-
ни производ и, предмети за куќни потреби, овошје 
и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново, со одлуката бр. 02-4998/1 од 27. XI. 1969 
година, од одржаната седница на 4 X. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Мишевски То-
мев Стојан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 221/70 од 2. IV. 1971 година. (764) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 547, книга VI е запишана под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Ско-
пје — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница во Куманово во 
месноста „Петра" 1а б.б. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални и 
индустриско-прехранбени стоки во Куманово. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски стоки и прехранбени стоки 
— Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
2. VII. 1969 год. 

Раководител на продавницата е Станковска 
Ратка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 216/70 од 2. IV. 1971 година. (766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 205, страна 547, книга VI е запиша-
на под фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие 
со индустриски стоки и прехранбени стоки — 
Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница број 60 во 
Куманово, ул. „Народна резолуција" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
парфимерија и кожна галантерија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — Трговско претпријатие — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
2. VII. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Драгутин. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 217 70 од 2. IV. 1971 год. (767) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 205, страна 547, книга VI е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски стоки и прехран-
бени сгохи — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во Куманово, ул. „Моша Пијаде" бр. 15. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на сувомесни производи, деликатесно-пре-
хранбечи производи, млечни производи, пакована 
живина, тутун, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, овошје и Јужно овошје. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — Трговско претпријатие — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
2. VII. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Младеновски 
Методија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 938/69 од 13. IV. 1971 година. (768) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 8, страна 305, книга I е запишано 
под фирма: „Бистра" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Кичево — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавница „Буковиќ" во село Зајас, Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мешана колонијална стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Бистра" — трговско претпријатие — Ки-
чево, со одлуката бр. 02-480/1 од 20. V. 1969 го-
дина, од одржаната седница на 20. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Петревски 
Стоилко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 988/69 од 6. IV. 1971 година. (769) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 562, страна 299, книга III е запиша-
на под фирма: Здружена индустрија за трикота-
жа „Личанка Беби-трико" — СРБ, Продавница 
број 11, во Кавадарци, ул. „Фердо Россмански" 
бб. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на сопствени производи со дополнение 
на трикотажа и текстил. 

Раководител на продавницата е Ресавски Ри-
сто. 

Продавницата е основана од здружената ин-
дустрија за трикотажа „Личанка — Беби трико" 
- СРБ, со одлуката УМ. бр. 3531/1 од 30. VI. 1970 
година, на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната здружена индустрија, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 960/70 од 2. IV. 1971 година. (770) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 660, страна 93, книга VI е запиша-
на под фирма: „Стококооп" — Трговско претпри-
јатие за промет со кожи, волна, стока и сточни 
производи, на големо и мало — Скопје — Орга-
низација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница во Кавадарци, ул. „ЈНА" 
бр. 44. Предмет на работењето на продавницата е 
откуп на сурова кожа и волна и продажба на 
готови кожни производи со кои се занимава са-
мата работна организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Стококооп" — трговско претпријатие — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
27. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Стојев Ангел 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 314/70 од 2. IV. 1971 година. (771) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата' и дуќа-
ните, рег. бр. 838, страна 1329, книга V е запиша-
на под фирма: Претпријатие за уметничка изра-
ботка на накити од племенити метали и промет 
на часовници, на големо и мало „Рубин".— Скоп-
је — Организација на здружен труд, без својство 
на правно липе — Продавница број 12 во Скопје, 
ул. „Маршал Тито" бр. 41. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на накит и суве-
нири. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Рубин" — Скопје, со од-
луката бр. 0202/134 од 1. VII. 1970 година, од одр-
жаната седница на 11. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Зијадин Бис-
лими. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 565/70 од 19. IV. 1971 година. (772) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 787, страна 626, книга VI е запиша-
на под фирма: Угостителско претпријатие „Мет-
ропол" — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Кафеана 
„Весела Долина" — Шуто Оризари во Скопје, ло-
кал број 4. Предмет на работењето на кафеаната 
е вршење угостителски услуги, а во рамките на 
одобрената дејност на претпријатието. 

Кафеаната е основана од работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Метропол" — 
Скопје, со одлуката бр. 02-2541 од 24. IX. 1969 го-
дина, од одржаната седница на 29. IX. 1969 год. 

Раководител на кафеаната е Исовски Славе. 
Кафеаната ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 632/70 од 19. IV. 1971 година. (773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 259, страна 553, книга VI е запишан 
под фирма: „Меркез" — угостителска работна 
организација — Скопје организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Киоск, во 
Скопје, ул. „Загребачка" б.б. Предмет на работе-
њето на киоскот е продажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и бело печиво. 

Киоскот е основан од работничкиот совет на 
„Меркез" — угостителска работна организација — 
Скопје, со одлуката бр. 02-597 од 19. VI. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 18. VI. 1970 година. 

Раководител на киоскот е Перо Стефковски. 
Киоскот во Скопје ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 620/70 од 19. IV. 1971 година. (774) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 259, страна 553, книга IV е запишан 
под фирма: Угостителска работна организација 
„Меркез" — Скопје — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Киоск во се-
ло Сарај — рекреативен центар — с. Сарај. Пред-
мет на работењето на киоскот е продажба на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци и бели печива. 

Киоскот е основан од работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Меркез" — 
Скопје, со одлуката бр. 02-597 од 19. VI. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 18. VI. 1970 год. 

Раководител на киоскот е Перо Стефковски. 
Киоскот во село Сарај ќе го потпишува, за-

должува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 621/70 од 19. IV. 1971 година. (775) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 436, страна 96, книга VI е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
огревни и градежни материјали, на големо и мало 
„Сеча" — Скопје — Продавница — Бензинска 
пумпа бр. 13, ул. „Маршал Тито" — француски 
гробишта б.б. — Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со нафтени деривати, 
мазива, масло и масти, и тоа само течни горива 
(разни бензини, петролеум, масла, гориво за дизел 
мотори, масло за ложење и друго). 

- Раководител на продавницата е Трајковски 
Живко. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Сеча" — Скопје, со одлуката бр. 04-611/2 
од 13. И. 1970 година, на работничкиот совет. 

Продавницата — бензинската пумпа ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето, соглас-
но со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 686/70 од 13. IV. 1971 година. (776) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1436, страна 640, книга VI е запи-
шана под фирма: Здружена индустрија за трико-
тажа „Личанка, Беби-трико" СРБ — Продавница 
бр. 2 — Скопје, ул. „106" бр. 44. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на соп-
ствени производи, со дополнение на соодветниот 
асортиман на други производители од трикотаж-
ното и текстилното производство. 

Раководител на продавницата е Иванова 
Славка. 

Продавницата е основана од Здружената ин-
дустрија за трикотажа „Личанка — Беби-трико" 
- СРБ, со одлуката Ум. бр. 3531 од 30. VI. 1970 
година, на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 140 од 2. IV. 1971 година. (777) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1437, страна 642, книга VI е запиша-
на под фирма: Здружена индустрија за трикота-
жа „Личанка — Беби-трико" — СРБ, Продавни-
ца број 3, во Скопје, ул. „Железничка" б.б. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на сопствени производи со дополнение на соод-
ветен асортиман на други производители од тек-
силното производство. 

Раководител на продавницата е Дикова Па-
раскева. 

Продавницата е основана од Здружената ин-
дустрија за трикотажа „Личанка — Беби-трико" — 
СРБ, со одлуката Ум. бр. 3531-1 од 30-У1. 1970 го-
дина на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната здружена индустрија, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 536/70 од 2. IV. 1,971 година. (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1435, страна 638, книга VI е запи-
шана под фирма: Семенарски комбинат „Семе-
нарна" — Љубљана, Претставништво — Скопје, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 16 — Продавница — Скопје, 
ул. „Београдска" бр. 111 — Битпазар. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба, на ма-

ло, на земјоделски орудија и алат, вештачки ѓу-
брива, средства за заштита на растенијата, се-
менска стока, трсни материјли, отпадоци и отпад-
ни продукти, ка ј чистењето, и манипулацијата на 
живо во земјоделството, трговијата и ка ј инду-
стриската преработка, на жито од трговската стру-
ка — жито и мелени производи. 

Раководител на продавницата е Тумбов Спасе. 
Продавницата е основана од Семенарскиот 

комбинат „Семенарна" — Љубљана, со одлуката 
на работничкиот совет од 18. II. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичниот комбинат, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 300 од 2. IV. 1971 година. (779) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 259, страна 552, книга VI е запиша-
но под фирма: „Меркез" — Угостителско прет-
пријатие — Скопје — Организација за здружен 
труд, без својство на правно лице — Б и ф е во 
Скопје, ул. „583" бб. Предмет на работењето на 
бифето е продажба на сите видови на производи 
од скара, продажба на безалкохолни пијалоци, 
продажба на сите видови слаткарски производи и 
продажба на пиво. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје, 
со одлуката бр. 0201/60 од 26. II. 1970 година, од 
одржаната седница на 26. I. 1970 година. 

Раководител на бифето е Перо Стевковски. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 162/70 од 2. IV. 1971 година. (780) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1438, страна 646, книга VI е запи-
шано под фирма: Претпријатие за изработка и 
вградување н^ ролетни „Јавор" — Белград — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Претставништво во Скопје, ул. 
„Иво Лола - Рибар" бр. 104. Предмет на рабо-
тењето га претставништвото е обработување на 
пазариштето и заклучување на договори со де-
ловните партнери на подрачјето на СР Македо-
нија. 

Претставништвото е основано од работнички-
от совет на Претпријатието за изработка и вгра-
дување на ролетни „Јавор" — Белград, со одлу-
ката бр. 114/1 од 31 I. 1970 година од одржаната 
седница на 28. I. 1970 год. 

Раководител на претставништвото е Ѓорѓевски 
Милош. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 187/70 од 7. IV. 1971 година. (781) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1439, страна 648, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за растително производство, 
проектирање и изградба на зелени површини 
„Парк" — Врањска Бања — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница број 11 во Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
бр. 74. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на цвеќе, на мало. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за растително производ-
ство, проектирање и изградба на зелени површи-
ни „Парк" — Врањска Бања, со одлуката бр. 
416/1 од 14. XI. 1967 година, од одржаната седни-
ца на 14. XI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тасиќ Дра-
гољуб. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1035/70 од 17. ТИ. 1971 година. (782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 913, страна 113, книга V е запишана под 
фирма: Завод за станбено-комунално стопанису-
вање — Скопје — Организација на здружен труд 
— без својство на правно лице со посебна жиро-
сметка, ул. „Орце Николов" бр. 138. Предмет на 
работењето на организацијата е угостителско-
туристичка дејност која ќе ја обавува преку уго-
стителски објекти. 

В. д, директор на организацијата е Димитар 
Муцков. 

Организацијата е основана од Заводот за 
станбено-комунално стопанисување — Скопје, со 
одлуката бр. 02-3974/13 од 20. IV. 1970 година на 
работничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на своето ов-
ластување: Димитар Муцков, в. д, директор на 
организацијата и Стојков Трајко, главен дирек-
тор на Заводот, согласно со напредспоменатата 
одлука. 

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

бр. 724/70 од 9. IV. 1971 година. (783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 574, страна 650, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Искра" 
— Драчево — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Мотел со бифе и ко-
лонијална продавница во месноста „Преслап" — 
Кадина Река. Предмет на работењето е: 1. Пре-
ноќиштето ќе врши услуги за ноќевање. 

2. Бифето ќе врши продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, студени и топло подгот-
вени јадења и цигари. 

3. Продавницата ќе врши продажба на коло-
нијални, индустриски, земјоделски, сточарски и 
репродукциони материјали, градежен материјал, 
сточна храна, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и откуп на земјоделско-сточарски производи. 

Мотелот со бифето и продавницата се осно-
вани од работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие на мало „Искра" — Драчево, со одлу-
ката бр. 467 од 29. IV. 1Ѕ70 година 'од одржаната 
седница на 22. IV. 1970 год, 

Раководител на преноќиштето и бифето е 
Максут Оскакач, а на продавницата Аљуш Исени. 

Мотелот со бифето и продавницата ќе ги пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 413/70 од 8. IV. 1971 година. (784) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта бр. 8109, издадена од ОВР—Ви-
ница на име Јордан Довичински, с. Блатец, Ви-
ница. (3359) 

Лична карта на име Сабит Салаи, с. Камења-
не, Тетово. (3361) 

Лична карта бр. 15136, издадена од СВР— 
Гостивар на име Никослав Трајковиќ, Гостивар. 

(3383) 
Пасош бр. 612812 на име Темелко Шикоски, 

с. Буково, Битола. (3385) 
Воена книшка издадена од Книн на име Пан-

до Марковски, с. Радобор, Битола. (3386) 
Воена книшка на име Хилмо Дациќ, с. Горно 

Оризари, Т. Велес. (3390) 
Пасош бр. 086621, издаден од Туристичкото 

биро — Прилеп на име Бранко Бојчески, с. Кри-
вогаштани, Прилеп. (3400) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Сте-
во Тортевски, с. Лавци, Битола. (3406) 

Свидетелство за незавршен I клас, издадено 
ед Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Ибраим Дестанов, ул. „Црнотравска" бр. 58, Ку-
маново. (3476) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Осмолетката „Иван Горан Ковачиќ" — 
Скопје на име Панче Петерле, Скопје. (873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василко Васиќ, Скопје. (874) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неда Тодороска, Скопје. (875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јулијана Митева, Скопје. (876) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Арсен и Зоран Георгиевски, Ско-
пје. ' (877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мире Деспотовски, Скопје. (878) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Трајановска, Скопје. (879) 

Свидетелство за завршена Ш година, издаде-
но од Економскиот техникум „Јане Сандански" — 
Струмица на име Даница Здравковска, Скопје. (880) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Балкански, Скопје. (881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Јовевски, Скопје. (882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Госивтар на име Розана Стојчева, Скопје. (883) 

Свидетелство на име Стојан М. Аџиоски, ул. 
„М. Тито" бр. 85-а, Прилеп. (884) 

Свидетелство за УШ. одделение на име Гуро 
Блажески, с. Д. Крушје, М. Брод. (885) 

Свидетелство за завршено учителска школа, 
издадено од Битола на име Голубе Кузманоски, 
с. Челопек, Тетово. (889) 

Здравствена легитимација на име Ленче Тев-
доска, ул. „Г. Делчев" бр. 215, Тетово. (890) 

Здравствена легитимација на име Хатиџе Б а ј -
рами, с. Боговиње, Тетово. (891) 

Здравствена легитимација на име Ката Пе-
тровска, ул. „И. Р. Лола" бр. 217, Тетово. (892) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Веби Исмаили, ул. „Карл Маркс" бр. 73, Кума-
ново. (894) 

Здравствена легитимација на име Зулфи Азе-
ми, с. Лојане, Куманово. (895) 

Возачка дозвола бр. 259, издадена од ОВР — 
Тетово на име Стевица Б. Божиноски, ул. „124", 
Тетово. (896) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од ЗСО — Тетово на име Ембрлие Асани, с. 
Д. Палчиште, Тетово. (897) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Коло Климевски, с. Буково, Битола. (898) 
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Здравствена легитимација на име Талка Сера-
фимова, ул. „Којнички пат" бр. 75, Т. Велес. (900) 

Здравствена легитимација бр. 26067, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Стојанка Трајковска, 
с. Иванковци, Т. Велес. (901) 

Здравствена легитимација бр. 3524 на име Кир-
сат Судиќ, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (902) 

Уверение за занаетчија на име Весељ Ајдини, 
с. Раковец, Тетово. (904) 

Здравствена легитимација на име Белкиж Ру-
стеми, с. М. Речица, Тетово. (906) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Вељановска, Скопје. (907) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милка Анастасова, Скопје. (908) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Елена Блажевска, 
Скопје. (909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марица Сотировска, Скопје. (910) 

Индекс бр. 4973, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Лилјана Стоилова, Ско-
пје. (911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Краљево на име Миомир Баџиќ, Скопје. (912) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Трпков, Скопје. (913) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Блаже Стојанов, Скопје. (914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Китевски, Скопје. (915) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Средно медицинското училиште во Ско-
пје през 1961/62 год. на име Тодорка Јорганџиева, 
Скопје. (916) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Барија и Аднан Зекирови, Скопје. 

(917) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Миљаим Ибраимов, Скопје. (918) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Џула Сараќино Скопје. (919) 
Свидетелство за завршен П клас, издадено од 

Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Славица Станковиќ, Скопје. (920) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Харалампије Штерјовски, Скопје 

(921) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Елмаз Б. Хамзија, Скопје. (922) 
Воена книшка издадена од Нови Пазар на 

име Ибро Алиловиќ, Скопје. (923) 
Оружен лист бр. 2811, издаден од ОВР — 

Скопје на име Спасе Величковски, Скопје. (924) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Валентина Војновска, Скопје. (925) 
Свидетелство на име Ставре Нестороски, с. 

Беличица, Тетово. (929) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Лазар Даниловски, с. Врбен, Тетово. (930) 
Здравствена легитимација на име Шабан К. 

Веапи, с. Боговиње, Тетово. (931) 
Свидетелство за завршена II година, издадено 

од Средно економското училиште во Гостивар на 
име Грозда Анчевска, с. Теарце, Тетово. (932) 

Свидетелство од I година, издадено од Учи-
лиштето за ученици во стопанство „Кочо Рацин'1 

— Битола на име Ванчо Сандев Стојановски, ул. 
„Загребачка" бр. 7, Делчево. (933) 

Работна книшка издадена од Општинското со-
брание на Куманово на име Бранко Вељковиќ, 
с. Речица, Куманово. (934) 

Свидетелство од VIII одделение на име Мир-
јана Весељиноска. с. Сиричино, Тетово. (935) 

Здравствена легитимација издадена од Собра-
ние на град Скопје на име Крстана Стојановска, 
Скопје. (936) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Алексиќ, Скопје. (937) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мефаил Гури, Скопје. (938) 
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Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште за возрасни при 
Работничкиот дом — Скопје на име Сафет Ра-
маданов, Скопје. (939) 

Работна книшка рег. бр. 17438, серија бр. 
392156, издадена во Скопје на име Јусуф С. Му-
амеди, Скопје. (940) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје 
на име Џабир Абдураман, Скопје. (941) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафуре Ибраими, Скопје. (942) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелена Крстевска, Скопје. (943) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Петре Поп Ар-
сов" с. Богомила — Т. Велес на име Ристо А. 
Петрушевски, ул. „1116" бр. 3 населба Бутел I, 
Скопје. (944) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азем Амети, Скопје. (945) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Наум Охридски" — с. Бу-
лачани на име Раде Ѓорѓиевски, Скопје. (946) 

Работна книшка издадена од Св. Николе на 
име Стојан Поп Јанев, Скопје. (947) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џека Муратбашиќ, Скопје. (948) 

Индекс бр. 1283, издаден од Електро-машин-
скист факултет — Скопје на име Никола Петру-
шев, Скопје. (949) 

Диплома за положен завршен испит издадена 
од Градежно техничко училиште „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје на име Анде Јадревски, Скопје. 

(950) 
Свидетелство за завршено II година, издадено 

од Економското училиште „Борис Кидрич" — 
Скопје (управни смер) на име Васка Каптелова, 
Скопје. (951) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ж и к е Д. Стојановски, Скопје. (952) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Екрем Адемов, Скопје. (953) 

Свидетелство бр. 11 за квалификуван работ-
ник, издадено од Собрание на општината „Ида-
дија" — Скопје на име Јордан Костовски, Скопје. 

(954) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Верка Цветановска, Скопје. (955) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Ју -

суф Хајризи, Скопје. (956) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Ресен на име Благојче Бурчевски, Скопје. (957) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Цветанка Рајчинова, Скопје. (958) 
Свидетелство за завршено VIII оддление, из-

дадено од Осмолетката „Наум Охридски" — с. 
Булачани на име Филип Смилевски, Скопје. (959) 

Семјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Имран Елмаз, Скопје. 

(960) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Реџеп Алија, Скопје. (961) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Славко Гуриќ, Скопје. (962) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јордан Јанкуловски, с. Злокуќани, 
Скопје. (963) 

Уверение на име Абдула Алију, Гостивар. (967) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Сашо Силески, кеј „9 септември" 
бр. 62, Прилеп. (968) 

Работна книшка издадена од Собрание на 
општина — Куманово на име Драги Ајдарски, с. 
Шупли Камен, Куманово. (969) 

Свидетелство бр. 06-305/20 за завршен I клас 
и свидетелство бр. 06-340/17 за завршен И клас, 
издадени од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Верица Алексовска, Кр. Паланка. 

(970) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Маринко Тасев, ул. „Богдан Ка -
ракостев" бр. 37, Титов Велес. (971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветан Трајчевски, ул. „Кичево" 
бр. 16, Битола. (975) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Рамадан Ајдиноски, ул. „Трајче 
Сандански" бр. 21, Прилеп. (976) 

Здравствена легитимација на име Милош 
Цветковски, с. Пчиња, Куманово. (877) 

Свидетелство од VIII одделение на име Бла-
гој Т. Павловски, с. Тлминце, Кр. Паланка. (878) 

Земјоделска здравствена легитимација рег. бр. 
9855, издадена од ЗСО — Тетово на име Сервет 
Р. Селмани, с. Палатица, Тетово. (980) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Тетово на име Зејнепе Џеладини, 
с. Желино, Тетово. (981) 

Уверение за квалификуван ѕидар на име Ек-
рем Семани, с. Равен, Гостивар. (982) 

Свидетелство на име Луан Мухати, Гостивар. 
(983) 

Работна книшка на име Ајваз Исеини, с. Ча ј -
ле, Гостивар. (984) 

Одобрение за слаткарска работа на име Ме-
метали Усеини, ул. „Железничка" бр. 6, Гости-
вар. (985) 

Свидетелство на име Намик Јахјаи, с. Г. Ба-
њица, Гостивар. (986) 

Работна книшка бр. 494827 на име Дончо Сте-
фановски, с. Осиче, Кр. Паланка. (988) 

Свидетелство брТ 03-5266/60 за квалификуван 
винар, издадено од Собрание на општината Ка -
вадарци на име Саит Р. Дивјачев, ул. „Благој 
Крстиќ" бр. 32, Кавадарци. (989) 

Уверение за високвалификуван работник за 
положени општо образовни предмети, издадено од 
Работничкиот универзитет — Гостивар на име 
Енвер Ј. Хавзиу, с. Пирок, Тетово. (990) 

Здравствена легитимација бр. 1428 на име 
Хајрије Мустафа, с. Непроштено, Тетово. (991) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште с. Г. Лешница на 
име Емрија Идризи, с. Г. Лешница, Тетово. (992) 

Свидетелство за завршено пола матура во те-
кот на 1949/50 година, издадено од Гимназијата во 
Берово, на име Добрина Д. Божиновска, Делчево. 

(996) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Прилеп на име Јордан Тошески, ул. „11 октом-
ври" бр. 161, Прилеп. (997) 

Здравствена легитимација на име Стојан Зла-
танов, „Геотехника" — Дебар. (998) 

Свидетелство од IV одделение на име Блага 
Ристо Димова, с. Подлес, Т. Велес. (999) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
2894/770, издадена од ЗСО — Тетово на име Лок-
ман Ајрули, с. Д. Лешница, Тетово. (1000) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште ,,Добре Јованоски" 
— Прилеп на име Илинка Иваноска, ул. „Београд-
ска" бр. 47, Прилеп, (1006) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5660, 
издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубе Соколе-
ски, с. Сенокос, Прилеп. (1007) 

Здравствена легитимација на име Сами К. Ра-
мадани, ул. „Илинденска" бр. 22, Тетово. (1010) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Ментол Зулаи, с. Кишава, Битола. 

(1011) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Радослав Боцески, ул. „Будимаш" 
бр. 16, Прилеп. (1014) 

Здравствена легитимација на име Горан Та-
наско Ивановски, с. Самоков, Македонски Брод. 

(1016) 
Здравствена легитимација-издадена од ЗСО — 

Скопје на име Славица Ивановска, Скопје. (1017) 

Свидетелство за завршено V одделение, из-
дадено од Основното училиште во с. Ракотинци — 
Скопје на име Стоилко Боцевски, Скопје. (1018) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томас Србиновски, Скопје. (1019) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Асија и Шерафедин Т аировски, 
Скопје. (1020) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО" — 
Скопје на име Елена Мандичева, Скопје. (1021) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Средно техничкото училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Марко Џеков, Скопје. (1022) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кирил и Мето-
дија" — с. Кучевиште — Скопје на име Воислав 
Коминовски, с. Кучевиште, Скопје. (1023) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратко Ефтимов, Скопје. (1024) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван рукувач со градежни машини, издадено од 
Градежното училиште „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Крсте Димовски, Скопје. (1025) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Топузовски, Скопје. (1026) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Спасовска, Скопје. (1027) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фетије Рустем, Скопје. (1028) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Новка Боцевска, Скопје. (1029) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Илиевска, Скопје. (1030) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитрија Николиќ, Скопје. (1031) 

Автобуска карта за намалено патување, изда-
дена од Градски сообраќај — Скопје на име Дими-
трија Николиќ, Скопје. (1032) 

Работна книшка издадена од Кавадарци на 
име Данка Спанџовска, ул. ,,В. Кидрич" бр. 30, 
Кавадарци. (1033) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томислав Трпков, Скопје. (1034) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Себадин Елмазов, Скопје. (1035) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михаил Илиевски, Скопје. (1036) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фадил Али, Скопје. (1037) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Соколов, Скопје. (1038) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Ленче Иванова, Скопје. (1039) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Тодор и Ѓувеза Стојановски, Ско-
пје. (1040) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рефик, Зулфија , Шукрија и Џе-
љам Бислимови, Скопје. (1041) 

Индекс бр. 8686, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Марија Ристиќ, Скопје. (1042) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фата Марина, Скопје. (1043) 

Здравствена легитимацдја издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алимпије Десовски, Скопје. (1044) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Данаиловски, Скопје. (1045) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Младеновски, Скопје. (1046) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќани Таировски, Скопје. (1047) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Тошев, Скопје. (1048) 

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје 
на име Љазим Палику, Скопје. (1049) 

Индекс бр. 3892, издаден од Правни факултет 
- Скопје на име Душан Марковиќ, Скопје. (1050) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Трифуновски, Скопје. 

(1051) 
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Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје 
на име Весна Атанасова Михајловска, Скопје. 

(1052) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Бранко Маркочевиќ, Скопје. (1053) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џемаил Етемовски, Скопје. (1054) 
Уверение за положени општо образователни 

предмети за висококвалификуван работник, издаде-
но од Работничкиот универзитет — Скопје на име 
Александар Трифуновски, Скопје. (1055) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азем Амза Ејуповски, Скопје. (1056) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојка Цветковска, Скопје. (1057) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зенел Сопа, Скопје. (1058) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката во с. Пчиња на име Бран-
ко Насковски, Скопје. (1059) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сефеди Мемедов, Скопје. (1080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Данаил БОРШОВ, Скопје. (1061) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Хаџиниколов, Скопје. (1062) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Јанковска, Скопје. (1063) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Аврамовски, Скопје. (1064) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Џинлев, Скопје. (1065) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Блажевска, Скопје. (1066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Николовска, Скопје. (1067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбуле Мемедова, Скопје. (1068) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Христифор Сенковски, Скопје. (1069) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Ристовски, Скопје. (1070) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миодраг Драговиќ, Скопје. (1071) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Блажевски, Скопје. (1072) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Сејди М. Љатифи, Скопје. (1073) 

Воена книшка издадена од ВП-4119/5 — Ско-
пје на име Јордан С. Иванов, Скопје. (1075) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуња Ристеска, Скопје. (1076) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аце Богев, Скопје. (1077) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катица Георгиева, Скопје. (1078) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наумка Димовска, Скопје. (1079) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Мигриќ, Скопје. (1080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Вељановски, Скопје. (1081) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојана Антовска, Скопје. (1082) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Ружа Павловска, Скопје. 

(1083) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Малинка Богоевска, Скопје. (1084) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Теменушка Николова, Скопје. (1085) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Горјан Заревски, Скопје. (1086) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Весна Кочевска, Скопје. (1087) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Звонимир Славков, Скопје. (1088) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кебири Бакиу, Скопје. (1089) 

Свидетелство за завршено VIII одделение ос-
новно училиште — припремно при Стопанското 
училиште „Гоце Делчев" — Св. Николе на име 
Станислав Спасковски, Скопје. (1090) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван работник — возач на моторно возило, из-
дадено од Собранието на општината „Идадија" — 
Скопје на име Џемаил Али Алија, ул. „Ленин-
градска" бр. 11, Гостивар. (1091) 

Индекс бр. 223, издаден од ВШФК — Скопје 
на име Мирослав Мисајловски, Скопје. (1092) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Кимовски, Скопје. (1093) 

Воена книшка издадена од Бјеловар на име 
Герман Ќупев, Скопје. (1094) 

Работна книшка на име Тодос Николиќ, Ско-
пје. (1095) 

Свидетелство за завршена I година ЕМУЗУС 
„Коце Металец" — Скопје на име Драганчо Пе-
шевски, Скопје. (1096) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Божинова, Скопје. (1097) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Голуб Иванов, Скопје. (1098) 

Оружен лист на име Имер Речи, Струга. (1100) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Назифе А. Шемси, с. Боговиње, Тетово. (1101) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 

356/103, издадена од ЗСО — Тетово на име Хатије 
Шази, с. Д. Лешница, Тетово. (1102) 

Диплома за квалификуван работник за шнај -
дер на име Адем Саљи, ул. „Ленин" бр. 83, Те-
тово. (1103) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемаљи Беџети, с. Челопек, Тетово. (1104) 

Свидетелство издадено од Основното училиш-
те „Кирил и Методи" — с. Ореовец, на име Нада 
Бошкоска, с. Плетвар, Прилеп. (1106) 

Свидетелство за V клас на име Маргарита 
Илиевска, ул. „Р. Ристески" бр. 26, Прилеп. (1107) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифе Сејди, Скопје. (1141) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Јовановски, Скопје. (1142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Персида Поповска, Скопје. (1143) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Димовски, Скопје. (1144) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Бачка Топола на име Боне Стојанов, Скопје. (1145) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванта Николова, Скопје. (1146) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марко Ѓорѓиевски, Скопј,е. (1147) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Марко Ѓорѓиевски, Скопје. (1148) 

Свидетелство за положена квалификација — 
фризер, издадено од Стопанското училиште „Ди-
митар Влахов" — Скопје на име Веса Димитрова, 
Скопје. (1149) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садија Шаќири, Скопје. (1150) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Митев, Скопје. (1151) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Влатко Јовевски, Скопје. (1152) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урсшевац на име Бехаре Гавази, Скопје. (1153) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алит Синани, Скопје. (1154) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јадиѓар Оакипова, Скопје. (1155) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Елмази, Скопје. (1156) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Неготино на име Спасе Јанев, Скопје. (1157) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Школата за народни учители „Никола Карев" — 
Скопје на име Трајко Матевски, Скопје. (1158) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Медицинскиот центар 

— Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место лекар спе-
цијалист РАДИОЛОГ или лекар на специјализа-
ција по радиологија. 

Услови: Кандидатите да бидат или лекари 
специјалисти радиолози или лекари од општа 
пракса кои ги исполнуваат условите за специја-
лизација. 

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка 
и останатите потребни документи да се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на Медицинскиот 
центар — Прилеп. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
(1826) 

Согласно со чл. 85 од Законот за здравството 
и Одлуката на Управниот одбор од 4. X. 1971 го-
дина, Комисијата за работни односи на Клини-
ката за ортопедски болести при Медицинскиот 
факултет во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за лекари на специјализација 

1. Лекар на специјализација по ортопедија, 
2. Лекар на специјализација по анестезиоло-

гија. 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени во ОЗРО, треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

а) завршен медицински факултет, 
б) завршен приправнички стаж, 
в) положен стручен испит, 
г) познавање на еден странски јазик во тол-

кава мера, што да може да ја следи струч-
ната литература. 

Кандидатите што ќе се пријават на овој кон-
курс, се должни кон својата пријава да приложат 
докази дека ги исполнуваат усло-вите предвидени 
во точките а, б, в и г од овој конкурс. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (1824) 

Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на општината 

Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за преизбор на старешини на органите на упра-

вата и пополнување на работни места и тоа: 
а) преизбор: 

1. Началник на Одделението за општествени 
служби; 

2. Началник на Одделението за општа управа 
и буџет; 3. Шеф на Катастарскиот уред; 

4. Судија за прекршоци; 
5. Шефови на месните канцеларии: Добровни-

ца, Луке, Градец, Герман, Отошница, Пет-
ралица, Длабочица, Жидилово и Огут. 

б) пополнување: 
6. Ш е ф на Службата за правна помош на гра-

ѓаните ; 
7. Референт за план, инвестиции и распре-

делба на доход; 
8. Инспектор на трудот; 
9. Референт за образование, наука и култура 

и физичка култура. 
УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени во ОЗРО, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и овие по-
себни услови: 

Под точките 1 и 2 да имаат завршено правен 
факултет, положен стручен испит и 3 години ра-
ботно искуство на управно-правни работи. 

Под точката 3 да има завршено геодетски фа-
култет или виша геодетска школа, правен фа-
култет, прв степен на правен факултет или виша 
управна школа, положен стручен испит и 3 го-
дини работно искуство. 

Под точката 4 да има завршено правен ф а -
култет со положен правосуден испит или испит 
за судија за прекршоци, или завршена висока 
управна школа, прв степен на правен факултет 
или виша управна школа ако има најмалку 3 го-
дини управна или судска практика и положен 
испит за судија за прекршоци. 

Под точката 5 кандидатите да имаат завр-
шено средно управно, гимназија или економско 
училиште, положен стручен испит и 2 години ра-
ботно искуство на управни и канцелариски ра-
боти. 

Под точката 6 да има завршено правен фа-
култет, положен стручен или правосуден испит и 
3 години работно искуство на управно-правни или 
судиски работи. 

Под точката 7 да има завршено економски 
факултет, положено стручен испит и две години 
работно искуство. 

Под точката 8 да има завршено виша управна 
или ХТЗ школа, положен стручен испит и 2 го-
дини работно искуство по заштита на работа. 

Под точката 9 да има завршено природо-ма-
тематички или филозофски факултет, положен 
стручен испит и 2 години работно искуство на 
исти или слични работи предвидени за ова ра-
ботно место. 

Со пријавите кандидатите ги доставуваат след-
ните документи: свидетелство за завршена шко-
ла, извод од матичната книга на родените и ле-
карско уверение. Работниците во Органот на уп-
равата што ќе се пријават на конкурсот подне-
суваат само пријава. 

Пријавите, таксирани со 1 динар таксена мар-
ка, со потребните документи се доставуваат до 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на општината Крива Палан-
ка во рок од 15 дена по објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на СРМ". 

Неблаговремено примените и некомплетирани 
пријави нема да се земаат во предвид за разгле-
дување. (1825) 
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