
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 19 ноември 1976 
С к о п ј е 

Број 38 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128. 

373. 
Врз основа на член 1 и 2 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за утврдување 
на вкупниот обем на расходите на буџетот на фе -
дерацијата за 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/76) и точката 1 и 2 од Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за мини-
малната резерва на ликвидните средства на делов-
ните банки („Службен лист на СФРЈ" бр. 50/76), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВА-
ТА ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СЕ ДОЛЖНИ ДА 
ГИ ДРЖАТ ВО ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈА-

ТА ИЗДАДЕНИ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Делот на средствата на деловните банки од 
територијата на СР Македонија, што тие се долж-
ни да ги држат во обврзници на федерацијата из-
дадени во 1976 година, во вкупен износ од 
217.740.000 динари, по деловни банки изнесува: 

1) Стопанска банка — Скопје 132.840.000 дин. 
2) Југобанка — филијала — 

Скопје 39.000.000 „ 

3) Љубљанска банка — филијала 
— Скопје 18.900.000 „ 

4) К И Б — Бор — филијала — 
Неготино 10.900.000 „ 

5) Југословенска извозно и 
кредитна банка — филијала 
— Битола 16.100.000 „ 

2. Обврската од точката 1 на оваа одлука де-
ловните банки ќе ја извршат сукцесивно и тоа: 

— до 20 ноември 1976 година најмалку во ви-
сина 50% од обврската; и 

— до 20 декември 1976 година остатокот од 
обврската. 

3. Народната банка на Македонија ќе се гри-
ж и за спроведување на оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-2790/1 
17 ноември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

374. 
Врз основа на член 121 став 3 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72 и 31/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕ-
СТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
НА КОИ ТЕЖИНАТА НА РАБОТИТЕ И ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ БИТНО ВЛИЈААТ ВРЗ НАМА-
ЛУВАЊЕТО НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните ме-

ста во органите за внатрешни работи на кои тежи-
ната на работите и посебните услови битно влијаат 
врз намалувањето на работната способност на ра-
ботниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/73 и 
40/75) во член 1 став 2 точката 2, се брише. 

Во точка 3, по зборот „Службата" се додаваат 
зборовите „за државна безбедност". 

Точката 5, се брише. 
Точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3. 
Во точка 6, која станува точка 4, по зборовите 

„Републичкиот секретаријат" се додаваат зборовите 
„за внатрешни работи (Републичкиот секретари-
јат)". 

Во точка 7, која станува точка 5 зборовите „ра-
ботните места на раководител и заменик на рако-
водител на работна единица на Републичкиот се-
кретаријат и", се бришат. 

Точка 8, станува точка 6. 
По точка 6, се додава нова точка 7, која гла-

си: 
„7. одредени работни места на административ-

но-технички секретари на именувани и избрани 
функционери во Републичкиот секретаријат, на 
секторите во Службата за државна безбедност, ор-
ганизационата единица на Службата за државна 
безбедност — Скопје и Управата за јавна безбед-
ност." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-2757/1 
15 ноември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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375. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 

материјално обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРM" бр. 26/68 и 35/71), Извршниот совет на Со-
бранието на Социј а листичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈА-
НОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕ-

СНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 
ВОЈНА 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците од Народноослободителната војна за-
ради зголемување на цените на некои прехран-
бени артикли во 1976 година, вонредно се зголе-
мува во износ од 50 динари почнувајќи од 1. XI. 
1976 година. 

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

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

Број 12-2650/1 
9 ноември 1976 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

376. 
Врз основа на член 49 став 2 од Законот за во-

ените инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73 и 45/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВАЛИД-
СКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ 
ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХА-

БИЛИТАЦИЈА 

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и материјалното обезбедување за вре-
ме на професионална рехабилитација, заради зго-
лемување на цените на некои прехранбени артик-
ли во 1976 година, се зголемуваат за 50 динари ме-
сечно, почнувајќи од 1. XI. 1976 година. 

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

Број 12-2649/1 
9 ноември 1976 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

377. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за 

илинденските пензии („Службен весник на НРМ" 
бр. 3/48, 2/53 и „Службен весник на СРМ" број 
14/65, 39/68, 35/71, 29/73 и 19/75), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЛИНДЕН-

СКИТЕ ПЕНЗИИ 

1. Илинденската пензија вонредно се зголемува 
за 50,00 динари, почнувајќи од 1. XI. 1976 година, 
заради зголемување на цените на некои прехран-
бени артикли во 1976 година. 

Број 12-2650/2 
9 ноември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

378. 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управ-
ниот одбор на фондот, на седницата одржана наг 1 
ноември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВА-
ЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УС-

ЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Дел од средствата на Републичкиот фонд за 

кредитирање на побрзиот развиток на стопански 
недоволно развиените краишта (во натамошен 
текст: Републички фонд) што ќе му бидат доделе-
ни од средствата на Републиката за периодот од 
1976 до 1980 година во износ од 70 милиони дина-
ри ќе се употребат за учество во инвестиционите 
зафати со кои се создаваат инфраструктурни ус-
лови за развој на недоволно развиените краишта. 

Член 2 
Обезбедувањето на средствата за учество ќе се 

врши според следната динамика, а најмалку во: 

1976 година 
1977 година 
1978 година 
1979 година 
1980 година 

10,0 милиони динари 
15,0 милиони динари 
15,0 милиони динари 
15,0 милиони динари 
15,0 милиони динари 

Член 3 
Со цел да овозможи поред овна реализација и 

ефектуирање на зафатите во текот на годината, 
средствата од член 2 од оваа одлука ќе бидат 
пренесувани во филијалите на Стопанската банка 
Скопје, каде се остваруваат редовните буџетски 
средства на општините, најдоцна до крајот на пр-
вото полугодие во годината. 

Член 4 
Со средствата од Републичкиот фонд ќе бидат 

потпомогнати инвестиционите зафати за: изградба 
на училишен простор за основно образование; мо-
дернизација и реконструкција на патишта од IV 
ред; рударски истражувања; електрификација на 
селските населби; изградба на водоводи; изградба 
на амбулантно-поликлинички објекти; пошумува-
ње на голините; кредитирање на ученици и сту-
денти; изработка на урбанистички планови на сел-
ските населби и за студиски истражувања и изра-
ботка на развојни програми од интерес на повеќе 
недоволно развиени општини. 

Средствата за горните намени се обезбедуваат 
без обврска на враќање. 

Член 5 
Средствата од член 1 од оваа одлука ќе можат 

да се користат само како дел до 35% од вредно-
ста на инфраструктурните зафати во сите недо-
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БОЛНО развиени општини, со исклучок за вложу-
вањата на подрачјето на општината Македонски 
Брод и во пограничните селски населби каде уче-
ството може да изнесува до 45%>. 

Член 6 
Користењето на средствата од Републичкиот 

фонд за утврдените намени од оваа одлука се вр-
ши во сразмера со делот на средствата од дру-
гите учесници во финансирањето. 

Стопанската банка — Скопје ќе ги извршува 
финансиските работи и ќе се грижи за спроведу-
вање на одредбите од оваа одлука. 

Член 7 
За користење на средствата од членот 1 од оваа 

одлука се утврдува рамковен лимит на средства 
по општини. 

Износите на средствата по општини во основа 
се утврдуваат диференцирано, а во зависност од 
достигнатиот степен на стопанската развиеност на 
краиштата и бројот на населението. 

Степенот на стопанската развиеност на краиш-
тата се утврдува според критериумите кои беа 
применети при донесувањето на Законот за кра-
ишта чиј развиток ќе се кредитира од средства-
та на Републичкиот фонд. 

Член 8 
За обезбедување на. порамномерна распределба 

на средствата во понеразвиените и помалите оп-
штини дел во висина од 25% од средствата се рас-
пределуваат подеднакво на сите општини. 

Член 9 
Врз основа на одредбите од чл. 7 и 8 од оваа 

одлука се утврдува следната распределба на сред-
ства по општини: 

Износ во ООО динари 
В к у п н о : 70.000 

Берово 2.910 
Брод Македонски 3.900 
Виница 3.190 
Гостивар 11.480 
Дебар 2.840 
Демир Хисар 3.010 
Кичево 6.090 
Кратово 2.900 
Крива Паланка 4.600 
Крушево 2.500 
Радовиш 3.520 
Ресен 3.260 
Струга 6.720 
Тетово 13.080 

Член 10 
Во рамки на вкупните средства утврдени со 

претходниот член Републичкиот фонд со посебно* 
решение ќе ги определи годишните износи за ко-
ристење на средствата по општини. При тоа ќе 
се води сметка особено за степенот на обезбедува-
њето на дел од средствата од сопствените извори 
и за благовремено завршување на зафатите. 

Член 11 
Општините од недоволно развиените краишта 

во рамки на условите утврдени со оваа одлука со 
посебни одлуки неопределено ќе ги утврдат побли-
ските намени и непосредните корисници на сред-
ствата. 

Собранијата на општините посебно ќе се гри-
жат и ќе им дадат приоритет на вложувањата за 
изградба на училишен простор во основното обра-
зование. 

Корисници во смисла на став 1 од овој член се 
организациите на здружениот труд, интересните за-
едници и други правни лица преку кои се реали-
зираат инфраструктурните зафати. 

Член 12 
Собранијата на општините од недоволно раз-

виените краишта при определувањето на корисни-
ците ќе се грижат за заедничко и функционално 
решавање на проблемите од областа на инфра-
структурата со соседните општини односно на по-
широкиот простор на Републиката. 

Член 13 
Користењето на средствата за 1976 год. ќе се 

остварува според условите утврдени во Одлуката 
за користење на дел од средствата на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта во 
создавањето на инфраструктурни и други услови 
за развој во 1976 година бр. 03-62/1 („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/76). 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето. 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Мито Пејовски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
на Законот за обезбедување средства за финанси-
рање на Програмата за изградба и купување ста-
нови за работниците и функционерите во републич-
ките органи и во општествено-политичките органи-
зации за периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 26/76), се констатира дека 
е пропуштено да се објави Програмата што во 
смисла на член 1 став 2 е составен дел на овој 
закон. 

Поради тоа се дава следнава 

И С П Р А В К А 
со која се објавува: 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА И КУПУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА РА-
БОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1976 ДО 1980 ГОДИНА 

I. Со оваа програма се утврдуваат бројот на 
становите, површината на одделните видови стано-
ви, динамиката на изградба и купување на стано-
ви за решавање на станбените прашања на работ-
ниците и функционерите во органите на Репуб-
ликата и во општествено-политичките организации, 
износот и изворите на средствата за остварување 
на Програмата во периодот од 1976 до 1980 година. 

П. За задоволување на станбените потреби на 
работниците и функционерите од претходната точ-
ка, ќе се изградат односно ќе се купат вкупно 
357 станови, од кои: 

1. За работниците и функционерите во репуб-
личките органи и во општествено-политичките ор-
ганизации, освен работниците и функционерите во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
и Милицијата, вкупно 185 станови, во следнава по-
вршина на одделни видови станови и во следниве 
рокови: 
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Вид на станот 
Просечна 
површина 

во м2 

Број на станови по години В к у п н о 
Вид на станот 

Просечна 
површина 

во м2 1976 1977 1978 1979 1980 Станови Површ, во м2 

Гарсоњера 25 2 2 2 2 2 10 250 

Еднособен 40 7 7 7 7 7 35 1.400 

Дв особен 60 1 15 15 15 16 75 4.500 

Трособен 80 8 8 8 8 8 40 3.200 

Четворособен 105 5 5 4 3 3 20 2.100 

Индивидуална 
станб. зграда 104 1 1 1 1 1 5 700 

В К У П Н О : 657 37 38 , 37 36 37 185 12.150 

2. За работниците и функционерите во Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи и Ми-
лицијата вкупно 172 станови, со следнава повр-

шина на одделните видови станови и во следниве 
рокови: 

Вид на станот 
Просечна 
површина 

во м2 

Број на станови по години В к у п н о 
Вид на станот 

Просечна 
површина 

во м2 1976 1977 1978 1979 1980 Станови Површ, во м2 

Гарсоњера 25 3 3 4 5 5 20 500 

Еднособен 40 6 6 4 5 5 26 1.040 

Двособен 60 10 12 12 12 

11 

14 60 3.600 

Трособен 80 10 10 10 

12 

11 11 ' 52 4.160 

Четворособен 105 4 3 3 2 2 14 1.470 

В К У П Н О : 62,6 33 34 33 34 37 172 10.770 

Ш. Средствата за финансирање на Програмата 
во вкупен износ од 212 милиони динари ќе се обез-
бедат: 

1. За делот на Програмата изградба и купување 
на становите од точка П, потточка 2 на оваа про-
грама од: 
а) Републичкиот буџет 38 милиони динари 
б) Придонесот за станбена из-

градба од личните доходи на 
работниците и функционе-
рите 36 

в) Кредити од банките 26 „ „ 
г) Ануитети и амортизација 5 „ „ 
Д) Други извори 7 

2. За делот на Програмата за изградба и купу-
вање на становите од точка П, потточка 1 на оваа 
програма од: 
а) Републички буџет 32 милиони динари 
б) Придонесот за станбена из-

градба од личните доходи на 
работниците и функционе-
рите 35 

в) Кредити од банките 25 „ „ 
г) Ануитети и амортизација 8 „ „ 

Број 03-2921 
2,7 октомври 1976 година 

Скопје 
Од Законодавно-нравната комисија 

на Собранието на СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изме-
на на Одлуката за начинот на формирање на ма-
лопродажните цени за свежо месо, објавена во 
„Службен весник на СРЖ" бр. 35/76, се п о т п а д н а -
ла грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО 
Во точката 1, наместо износот „19,30" треба да 

стои износот „19,50". 
Бр. 12-2548/1 

15 ноември 1976 година 
Скопје 

Од Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Трај -
че Костовски од Скопје, ул. „43" „БИС" бр. 44, 
против тужената Марија Костовска, со непознато 
место на живеење. 

Се повикува тужената Марија Костовска да 
се јави во судот или да ја достави својата точна 
адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе и се одреди старател кој 
ќе ја застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1451/76. 
(95) 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на тужи-
телот Дончевски Русе од село Проевци, Куманов-
ско, против тужената Дончевска Милунка, род. Ми-
ниќ од село Проевци, сега со непозната адреса. 
Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Дончевска Милунка да 
се јави во судот или да ја соопшти својата сегаш-
на адреса во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок, во колку туже-
ната не се јави, ќе и биде определен привремен 
старател кој ќе ја застапува во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1727/76. 
(96) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Сулиман Максудов од село Конче, Радовиш 
поднесе до овој суд тужба за сопственост и владе-
ние, против тужениот Усеин Абдул Арифов од е. 
Конче, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе и го одреди за застапник Ванчо Павлов, 
приправник при Окружниот суд во Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 254/76. (90) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Во текот на 1941 година во месец февруари 
како туберкулозен болесник Цаковска, родена Ко-
тева Василије Флора од село Лавци, Битолско, пре-
несена била на лекување во болницата во Скопје. 

Родена е на 2. XI. 1907 година во е. Брусник. 
За време на Народноослободителната војна не се 
вратила назад во село Лавци, а неизвесно е дали 
ја преживела војната или починала. 

Согласно член 5 од Законот за прогласување на 
исчезнати лица за умрени и за докажување на 
смртта, се повикува Флора Цаковска од село Лав-
ци, доколку е жива, или секој кој знае дека е жи-
ва, во рок од 3 месеци од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" и „Службен 
лист на СФРЈ", да јави на Општинскиот суд во 
Битола, бидејќи против неа е поведена постапка за 
прогласување на исчезнато лице за умрено. 

Доколку во погоренаведениот рок не се при-
јави и доколку некој не пријави дека е жива и 
каде е, овој суд ќе ја прогласи за умрена. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 302/76. 
(94) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена 
тужба за исполнување на договор за поклон и утвр-
ду вање на сопственост од страна на тужителот 
Мурсели Тефика Шефки од село Пирок против 
тужените Мурсели Тефика Зилбеар од Загреб, ул. 
„Присаначки жртви" бр. 72/1, Хирмелек, Хамид и 
Селба сите Мурселови Тефики од Лабин, а сега со 
непозната адреса. Вредност на спорот неопреде-
лена. 

Бидејќи тужените Хирмелек, Хамид и Селба, 
сите Мурселови Тефики, сега се со непознато место-
жителство, се повикуваат во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јават во Општин-
скиот суд во Тетово или да определат свој полно-
мошник. Во колку тоа не го сторат ќе им биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
нивните интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 774/76. 
(93) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Никола Цоневски од село Чифлик, Кочанско 

поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Славка Цоневска, родена Ивановска, сега со 
непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во спротивно судот по службена долж-
ност ќе и го одреди за застапник Ванчо Павлов, 
приправник при Окружниот суд во Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 308/76. (91) 

Злата Георгиева од Штип, ул. „Радански Пат" 
бр. 46, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Атанас Илиев од село Старо Коњарево, 
Струмичко, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Ванчо Павлов, 
приправник при Окружниот суд во Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 384/76. (92) 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Воена книшка издадена од Собранието на оп-
штината Охрид на име Крсте Суловски, В.П. 5600 
Битола. (3301) 

Работна книшка на име Спасе Поповски, ул. 
„Србо Томовиќ" бр. 34, Куманово. (2658) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Ајет Исеин, е. Камењане, Тетово. (2659) 

Свидетелство и диплома за IV клас на име 
Исмаил Абдули, е. Џепчиште, Тетово. (2660) 

Диплома на име Хисен Бајрами, ул. „Радован 
Цониќ" бр. 113, Тетово. (2661) 

Возачка дозвола на име Аљил Аљиљи, е. Ка -
мењане, Тетово. (2662) 

Свидетелство за II година на име Зорица Трај -
ч е т а , ул. „Б. Кидрич" бр, 112, Гостивар. (2663) 

Свидетелство од I година гимназија на име 
Фемија Асани, е. Велебрдо, Гостивар. (2664) 

Свидетелство за III година гимназија на име 
Јован Павлов, ул. „Р. Жинзифов" бр. 13, Т. Велес. 

(2665) 
Свидетелство на име Милка Тодоровска, Дел-

чево. (2666) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алек-

сандар Тодески, Скопје. (2667) 
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Свидетелство за IV одделение на име Аце 
Јандрески, е. Браилово, Гостивар. (2668) 

Свидетелство на име Ратка Ристеска, ул. „11 
Октомври" бр. 230, Прилеп. (2669) 

Ученичка книшка на име Трајче Димоски, ул. 
„Кр. Волнароски" бр. 173, Прилеп. (2670) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мира 
Деспиноска, с. Кутлешево, Прилеп. (2671) 

Свидетелство за IV одделение на име Ибраим 
Абдули, е. Камењане, Тетово. (2672) 

Свидетелство за IV одделение основно учи-
лиште на име Мустафа Хамити, с. Синичане, Те-
тово. (2673) 

Свидетелство од осмогодишно училиште на име 
Факрет Џавита, ул. „В. Вардарски" бр. 65, Тетово. 

(2674) 
Свидетелство од III година на име Абаз Фа-

ризи, е. Теарце, Тетово. (2675) 
Свидетелство за завршен испит на име Исмаиљ 

Иљази, с. Чегране, Гостивар. (2676) 
Диплома на име Скендер Качен, ул. „Б. Ги-

носки" бр. 25, Гостивар. (2677) 
Пасош на име Вјекослав Селимовиќ е. Ќафа , 

Гостивар. (2678) 
Свидетелство за III клас гимназија на име 

Ферки Бектеши, с. Корито, Гостивар. (2679) 
Свидетелство од VIII одделение на име Расим 

Бекири, е. Беловиште, Гостивар. (2680) 
Свидетелства од II и IV година гимназија на 

име Киро Симов Димитровски, ул. „М. Пијаде" бр. 
9, Виница. (2681) 

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени 
од Земјоделското училиште во Битола на име Рис-
то Котевски, е. Логоварди, Битола. (2682) 

Свидетелство за II година на име Николина 
Кокандоска, ул. „Борка Талески" бр. 70, Прилеп. 

(2683) 
Ученичка книшка издадена од Училиштето 

„Перо Наков" —- Куманово на име Владимир Јова-
новиќ, е. Матејче, Куманово. (2684) 

Свидетелство за VIII одделение на име Владе 
Спирковски, е. Л. Река, Ресен. (2685) 

Свидетелства од III и IV година и диплома на 
име име Ќемал Асани, с. Пршовце, Тетово. (2686) 

Свидетелство од зем. учил. „Моша Пијаде" — 
Тетово на име Џеват Алими, е. М. Речица, Тетово. 

(2687) 
Сообраќајна книшка на име Идриз Раифи, е. 

Боговиње, Тетово. (2688) 
Возачка дозвола на име Идриз Раифи, е. Бого-

виње, Тетово. (2689) 
Лична карта на име Идриз Раифи, е. Бого-

виње, Тетово. (2690) 
Свидетелство од V одделение на име Џемиљ 

Рамадани, е. Боговиње, Тетово. (2691) 
Свидетелство од II одделение на име Исмаил 

Шаини, е. Боговиње, Тетово. (2692) 
Свидетелство од III година, издадено од К и -

чево на име Косара Митаноска, Кичево. (2693) 
Свидетелство од IV година на име Веап Веапи, 

е. Вруток, Гостивар. (2694) 
Инструкторска дозвола бр. 582 и членска книш-

ка на СКЈ на име Стојан Јовановски, ул. „18 ноем-
ври" бр. 23/1, Тетово. (2695) 

Возачка дозвола на име Ајети Џемил, ул. „К. 
Јосифовски — Питу" бр. 3, Тетово. (2696) 

Пасош бр. 461241, издаден од СВР — Скопје на 
име Милан Мирчески, ул. „Зеничка" бр. 31, Скопје. 

(2697) 
Пасош на име Реџеп Мамуроски, ул. „Д. За -

вој" бр. 67, Прилеп. (2698) 
Свидетелства за III и IV клас економско учи-

лиште на име Ибадет Мамудоска, ул. „Тризла" бр. 
465, Прилеп. (2699) 

Лична карта бр, 62019, издадена од Прилеп на 
име Вера Крукоска, ул. „Орде Чопела" бр. 26, Ва-
рош, Прилеп. \ (2700) 

Свидетелство на име Илка Конеска, ул. „Вера 
Циривири" бр. 39, Прилеп. (2701) 

Свидетелство на име Благоја Настов, е. Пали-
кура, Кавадарци. (2702) 

Свидетелство и диплома на име Бејдија Сеј-
ди Џелал, е. Гајре, Тетово. (2703) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зија 
Зенуни, е. Челопек, Тетово. (2704) 

Возачка дозвола на име Киташ Адамоски, ул. 
„Мара Угриноска" бр. 24, Гостивар. (2705) 

Возачка дозвола на име Карпиак Казимиет, 
ул. „Гоце Делчев" брЗа, 11/1, Гостивар. (2706) 

Свидетелство за VIII оделение на име Васко 
Багошовски, е. Ратево, Берово. (2707) 

Свидетелство од III година, издадено од Учи-
лиштето „Коле Нед елковски" Т. Велес на име 
ЈБупчо Ристовски, ул. „29 ноември" бр. 5, Т. Велес. 

(2708) 
Свидетелство од VIII оделение на име Среќко 

Геловски, е. Раотинце, Тетово. (2709) 
Свидетелство за завршен испит при СЗУ „Мо-

ша Пијаде" — Тетово на име Џеват Алили, е. Ре -
чица, Тетово. (2710) 

Оружен лист издаден во Тетово на име Б е ј ф у -
лах Алими, е. Чифлик, Тетово. (2711) 

Ученичка книшка од IV оделение основно учи-
лиште на име Ашин Фидани, ул. „Беличица" бр. 
97, Гостивар. (2712) 

Свидетелства од III и IV година гимназија на 
име Дрита Курти, е. Д. Баница, Гостивар. (2713) 

Воена книшка издадена од Задар на име Или-
ја Ристе Крстевски, е. Слоештица, Д. Хисар. (2714) 

Свидетелство на име Јаше Трај коски, ул. „М. 
Пијаде" бр. 119а, Прилеп. (2715) 

Книшка на име Василе Здравески, ул. „Н. К а -
рев" бр. 1, Прилеп. (2716) 

Здравствена книшка на име Василка Богеска, 
ул. „Пелагонија" бр. 17, Прилеп. (2717) 

Свидетелство на име Хазири Пецали, ул. „М. 
Тито" бр. 64, Прилеп. (2718) 

Диплома издадена од Училиштето „П. Наков" 
на име Живоин Наскоски, ул. „11 октомври" бр. 
76/22, Куманово. (2719) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сне-
жана Зарева, ул. „11 Октомври" бр. 5/2, Т. Велес. 

(2720) 
Свидетелство за III година СЕУ на име Ленка 

Јанкулова, н. Чашка, Т. Велес. (2721) 
Свидетелство за завршено средно економско 

училиште на име Кирко Кировски, е. Радиовце, 
Тетово. (2722) 

Свидетелство за VIII одделение на име Душан-
ка Трајковска, е. Челопек, Тетово. (2723) 

Книшка на име Гафур Халили, е. Србиново, 
Гостивар. (2724) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ж а р -
ко Турновалиев, Скопје. (2725) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Љубица Каранфиловска, Скопје. (2727) 

Свидетелства за IV, V, VI, VII и VIII одделение, 
издадени од Основното училиште „Мирко Милески" 
е. Извор, Кичевско на име Борис Каранфиловски, 
Скопје. (2728) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Љуп-
чо Нонковиќ, Скопје. (2729) 

Воена книшка на име Усеин Таири, Скопје. 
(2730) 

Здравствена легитимација издадена од Скоп-
је на име Фирдес Адемов, Скопје. (2731) 

Индекс бр. 3545, издаден од Технолошко ме-
талуршкиот факултет во Скопје на име Исмаил 
Абдули, Скопје. (2732) 

Работна книшка рег. бр. 113, издадена од Гев-
гелија на име Никола Анчовски, Скопје. (2733) 

Воена книшка издадена од Бенковац на име 
Благојче Зафировски, Скопје. (2734) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Шукри Асан, Скопје. (2735) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште во е. Бојане, Скопско на име Хасан Мусли, 
Скопје. (2736) 



19 ноември 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 38 — Стр. 943 

Индекс бр. 7950, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Санде Петрески, Скопје. 

(2737) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје 
на име Исмаил Мехмети, Скопје. (2738) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Марјан Иван Гаврилоски, Скопје. (2739) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
А СУЦ во Скопје на име Душко Милевски, Скопје. 

(2740) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Есат Алија, Скопје. (2741) 
Свидетелства за I и II година и свидетелство 

за положен завршен испит, издадени од ГУЦ 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Станимир 
Петровиќ, Скопје. (2742) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Стојанка Трајановска, Ѓ. Петров. (2743) 

Воена книшка издадена од Зајечар на име Вла-
димир Стефановски, Скопје. (2744) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Милан Јовановски, Скопје. (2745) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Нис-
рет Шаќировски, Скопје. (2746) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ме-
ра ли Дураку, Скопје. (2747) 

Свидетелство за II година, издадено од Средно-
то музичко училиште во Скопје на име Фроска 
Самарџиева, Скопје. (2748) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ѓуро Салај" — Ѓ. Петров на 
име Лепосава Јанкова, Скопје. (2749) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Рамадан Мемед ов, Скопје. (2750) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Ивчо Трпевски, Скопје. (2752) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Енвер Бислим, Скопје. (2753) 

Свидетелство за завршен испит III година — 
столар, издадено од Индустриското училиште во 
Скопје на име Томислав Трај невски, Скопје. (2755) 

Свидетелство за завршено VIII одделение во 
е. Кривогаштани на име Цветко Вел јановски, 
Скопје. (2756) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Шефкет Рамети, Скопје. (2757) 

Диплома издадена од Средно техничкото учи-
лиште „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Миле Златанов, Скопје. (2758) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Ре-
шит Муратовић Скопје. (2759) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Бразда, Скопско 
на име Васка Доклевска, Скопје. (2760) 

Индекс бр. 1216 Е, издаден од Електромашин-
скиот факултет — Скопје на име Темелко Алек-
о в с к и , Скопје. (2761) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Ибрахим Џемаиљ, Ѓ. Петров. (2762) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Славе Белински, Скопје. (2763) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Смаил Сулиќ, Скопје. (2764) 

Свидетелство за IV година, издадено од ГУЦ 
„Здравко Цветковски", Скопје на име Страшко Бог-
данове™, Скопје. (2765) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Че-
домир Димовски, Скопје. (2766) 

Работна книшка на име Богоја Б. Митревски, 
е. Логоварди, Битола. (2768) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бран-
ка Најдоска, е. Долнени, Прилеп. (2769) 

Здравствена легитимација на име Васка Мар-
коска, е. Селце, Прилеп. (2770) 

Работна книшка на име Владанка Баџовска, 
ул. „Јане Сандански" бр. 4, Куманово. (2771) 

Работна книшка на име Блажо С. Иваноски, е. 
Петралица, Кр. Паланка. (2772) 

Диплома од средно училиште на име Мурте-
зан Азизоски, Кичево. (2773) 

Индекс на име Б л а ж е Велков, ул. „Димитар 
Блажов" бр. 21, Кочани. (2774) 

Диплома од 1969/70 година на име Агна Ко-
девска ѓорѓевиќ, ул. „Марксова" бр. 20, Т. Велес. 

(2775) 
Свидетелство за IV одделение, на име Шаип 

Дервиши, е. Жеровјане, Тетово. (2776) 
Возачка дозвола на име Столе Мерџановски, 

е. Брвеница, Тетово. (2777) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ацо 

Сибиноски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 151, Тетово. 
Свидетелство за III година гимназија на име 

Гајур Сефери, е. Радиовце, Тетово. (2779) 
Свидетелство за IV година, издадено од Гим-

назијата „Кирил П е ј ч и н о в и ћ на име Гајур Сефе-
ри, е. Радиовце, Тетово. (2780) 

Диплома издадена од Гимназијата „Кирил Пеј-
ч и н о в и ћ — Тетово на име Гајур Сефери, е. Ра -
диовце, Тетово. (2781) 

Возачка дозвола бр. 3256 на име Борис Пет-
ровски, ул. „Пролетерска" бр. 7, Тетово. (2782) 

Свидетелство за III клас, издадено од Учител-
ската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Амет Исени, е. Дол. Палчиште, Тетово. (2783) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Учител-
ската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Амет Исени, е. Д. Палчиште, Тетово. (2784) 

Диплома издадена од Учителската школа „Зеф 
Љ у ш Марку" — Скопје на име Амет Исени, е. Д. 
Палчиште, Тетово. (2785) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште на име Исмаил Шабани, е. Турчане, Гос-
тивар. (2786) 

Возачка дозвола за Б. Ц. Е. на име Драган 
Марковски, ул. „Живко Бранковски" бб, Гостивар. 

(2787) 
Диплома од гимназија на име Џеваир Весели, 

е. Беловиште, Гостивар. (2788) 
Девизна штедна книшка издадена од Стопан-

ска банка — Филијала — Берово на име Марија 
Г. Крстевска, е. Ратево, Берово. (2789) 

Работна книшка на име Елица Трипунова, 
Скопје. (2790) 

Свидетелство на име Зоран Размоски, е. Бо-
ротино, Прилеп. (2791) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мурат 
Нуковиќ, Прилеп. (2792) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бла-
гоја Илиески, ул. „Манчу Матак" бр. 3, Прилеп. 

Свидетелство' за VIII одделение на име Петар 
Костоски ул. „Мечкин Камен" бр. 39, Прилеп. (2794) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Даме Груев" е. Смилево на име Бла-
га Стамболниевска, е. Смилево, Битола. (2795) 

Свидетелство на име Слободан Георгиевски, ул. 
„В. Медаро" бр. 12, Прилеп. (2796) 

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја 
Конески, ул. „Стеван Апостолоски" бр. 10, Прилеп. 

(2797) 
Диплома за завршено индустриско училиште 

на име Димитар Труј оски, ул. „Марксова" бр. 48, 
Прилеп. (2798) 

Уверение за I степен на ВЕШ — Прилеп на 
име Марика Штерјовска, ул. „Лазо Трпков" бр. 1, 
Т. Велес. (2799) 

Свидетелство за IV година и диплома на име 
Блага Спасоска, ул. „Борко Влачаро" бр. 26, При-
леп. (2800) 

Белешка од жито бр. 5.385, кгр. 452 на износ 
од 133,340 динари, на име Кадрија Изероски, е. 
Житоше, Прилеп. (2801) 

Свидетелство на име Снежана Гиноска, е. Браи-
лово, Прилеп. (2802) 

Диплома за матурски испит на име Гордица 
Петковска, ул. „Хр. Карпош" бр. 115, Куманово. 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Работната организа-

ција „Геофизика" — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— технички директор 

Услови: Кандидатот да е рударски инженер, 
со работно искуство од 15 години на работи од гео-
механиката и да поседува морално-политички ква-
литети, со 10 години на раководно работно место. 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
работното место. (309) 

Советот на Високата музичка школа во Скопје, 
врз основа на својата одлука донесена на 27. X. 
1976 година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

Работната заедница на Монтажно-инсталатер-
ската задруга „Термомонт" — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за директор на задругата — реизбор 
Услови: Покрај условите предвидени со зако-

нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да е машински техничар со 5 години рабо-
тен стаж и да е најмалку 4 години на раководно 
место; 

— да е ВК работник во струката со работно 
искуство на раководно место 4 години. 

Во досегашното работење да има виден успех 
во работата и со судска одлука да не му е забра-
нето вршењето на функцијата директор. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Молбите со потребната документација да се 
доставуваат до конкурсната комисија на Монтаж-
но-инсталатерската задруга „Термомонт" — Скопје, 
ул. „Чаирска" бб. (310) 

за избор на наставници и стручни соработници на 
ВМШ и тоа: 

1. Еден постојан наставник во звање редовен 
професор по предметот Актерска игра на 
Одделот за драмски актери; 

2. Еден постојан наставник во звање редовен 
професор по предметот Соло пеење; 

3. Еден стручен соработник во постојан рабо-
тен однос за предметот Пијано на одделите: 
Композиција, Диригирање, Соло пеење и 
Наставно-теоретски. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те од Законот за високото образование на СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74). Покрај при-
јавата таксирана со 2 дињ кандидатите поднесу-
ваат диплома за завршен факултет, академија од-
носно висока музичка школа и кратка биографија. 

Предимство имаат кандидати со објавени науч-
ни или стручни трудови, уметничка и педагошка 
дејност од својата специјалност. 

Молбите со документите се поднесуваат до Се-
кретаријатот на ВМШ во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. 

ИСПРАВКА 

Се врши исправка на конкурсот на Технолош-
ко-металуршкиот факултет — Скопје, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 36/76, и тоа: 

— под реден број 6 во конкурсот стои: „реизбор 
на еден наставник по предметот социологија", а 
на место тоа треба да стои: „еден наставник по 
предметот ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОМ. 

Од Технолошко-металуршкиот 
факултет — Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

373. Одлука за утврдување на износот на 
средствата што деловните банки се долж-
ни да ги држат во обврзници на феде-
рацијата издадени во 1976 година — — 937 

374. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на работ-
ните места во органите за внатрешни 
работи на кои тежината на работите и 
посебните услови битно влијаат врз на-
малувањето на работната способност на 
работниците — — — — — — — 937 

375. Одлука за вонредно зголемување на по-
стојаното материјално обезбедување на 
учесниците од Народноослободителната 
војна — — — — — — — — — 938 

376. Одлука за вонредно зголемување на ин-
валидскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и материјалното обезбеду-
вање за време на професионална реха-
билитација — — — — — — — — 938 

377. Одлука за вонредно зголемување на 
илинденските пензии — — — — — 938 

378. Одлука за користење на дел од сред-
ствата на Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта во 
создавањето на инфраструктурни и 
други услови за развој од 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 938 
Исправка за објавување Програма за из-
градба и купување станови за работ-
ниците и функционерите во републич-
ките органи и во општествено-политич-
ките организации за периодот од 1976 до 
1980 година — — — — — — — — 939 
Исправка на Одлуката за измена на Од-
луката за начинот на формирање на ма-
лопродажните цени за свежо месо — — 940 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
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