
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 29 март 1973 
С к о п ј е 

Број 12 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

94. 
Врз основа на точка 4, став 1 од Амандманот 

XXXI на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничката седница на 
сите собори на Собранието, одржана на 29 март 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТЕКСТОТ НА 

УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
МАНДАТОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Се дава согласност на текстот на Уставниот 
закон за продолжување мандатот на сојузните пра-
теници прифатен во Сојузната скупштина, а доста-
вен под АС број 708 од 6 март 1973 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 03-904 
29 март 19/3 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
Никола Минчев, i 

СРМ, 
:. р. 

95., 
Врз основа на Амандманот IX, точка 3 на Ус-

тавот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКИ-

ТЕ СОБРАНИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за продолжува-
ње мандатот на пратениците на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија и функцио-
нерите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и на од-
борниците на општинските собранија, 

што го усвои Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Ре-
публичкиот собор, Соборот на општините, Стопан-
скиот собор, Просветно-културниот собор и Соци-
јално-здравствениот собор, одржа,ни на 29 март 1973 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-915 
29 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

У С Т А В Е Н З А К О Н 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ОДБОРНИЦИТЕ НА 

ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

Член 1 
На пратениците на Собранието на Социјали-

стичка Република Македонија, избрани за периодот 
1969—19/3 година, и на функционерите што ги из-
бира и именува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на кои мандатот им преста-
нува во истиот рок, им се продолжува мандатот 
до првата седница на новоизбраното Собрание, а 
најмногу за една година. 

Член 2 
На одборниците на општинските собранија, из-

брани за периодот 1969—1973 година, им се про-
должува мандатот до првите седници на новоиз-
браните собранија, а најмногу за една година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогла-

си Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

96./ 
Врз основа на член 366 од Законот за органи-

зација на југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 

ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА 
ШТЕДИЛНИЦА 

1. Средствата на штедните влогови кај Поштен-
ската штедилница, прибрани на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија, ќе се ко-
ристат според членот 366 од Законот за организа-
ција на југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони, за намените и под условите утврдени со 
оваа одлука. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги прет-
ставуваат и тоа: 

— делот од прибраните средства до 31 декем-
ври 1972 година кај Народната банка на Југосла-
вија што ќе и го стави на располагање на Пош-
тенската штедилница во 1973 година; 

— порастот на штедните влогови во 1973 го-
дина; 

— делот од достасаните ануитети до 31 декем-
ври 1973 година по порано одобрените кредити од 
средствата на штедните влогови, и 

— износот на припишаната камата на штедни-
те влогови кај Поштенската штедилница. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по 
издвојувањето на средствата за давање кредити на 
Воениот сервис за одобрување на потрошувачки 
кредити на воените лица во износ од 9.000.000 ди-
нари, Поштенската штедилница ќе и ги даде на 
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Стопанската банка — Централа во Скопје, за на-
мените и под услови определени во оваа одлука. 

Кредитите од Воениот сервис за одобруваше на 
потрошувачки кредити на воените лица во 1973 го-
дина ќе се одобруваат од средствата што ќе се 
остварат од наплатените отплати на потрошувач-
ките кредити дадени на воените лица до влегува-
њето во сила на оваа одлука и од средствата утвр-
дени во претходната точка од оваа одлз^ка, под 
општите услови што важат за давање на потрошу-
вачки кредити на населението. 

Каматата на кредитите од ставот 1 на оваа 
точка се пресметува годишно наназад и се плаќа 
по стапка од 1% поголема од стапката по која 
Поштенската штедилница плаќа камата на штед-
ните влогови. 

3 За унапредување на ПТТ сообраќајот^ на 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, ќе се 
одобри кредит за реализација на среднорочниот 
план за развој на ПТТ сообраќај во СР Македо-
нија за периодот 1971 — 1975 година во износ од 
60.000.000 динари. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, Стопан-
ската банка — Централа во Скопје ќе ги дава со 
камата по стапка од 1% поголема од стапката по 
која Поштенската штедилница средствата ги дава 
на Стопанската банка. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка се даваат 
со рок на враќање од 10 години, а роковите на ко-
ристењето на кредитите и враќањето ќе ги утвр-
дува со договор Стопанската банка — Централа 
во Скопје и Претпријатието за ПТТ сообраќај, при 
што може да се предвиди користењето на сред-
ствата да биде преку Филијалата на Стопанската 
банка во Скопје. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

4. По издвојувањето на средствата од точките 
2 и 3 на оваа одлука, преостанатите средства на 
штедните влогови ќе се користат: 

— за купување на вагони до 
— за подготовка на производство 

по заклучени договори за про-
дажба на сопирачки на кредит 
до 

— за продажба на опрема на до-
машниот пазар на кредит до 

— за увоз на репроматеријали 
а) во црната металургија 
б) во базичната хемиска инду-

стрија до 
в) во обоената металургија 

— за купување вештачки ѓу-
бриња до 

— за залихи на нафта и нафтени 
деривати до 

11.000.000 динари 

14.000.000 

30.000.000 

11.000.000 

8.000.000 
6.000.000 

8.000.000 

15.000.000 

— за калкулативна резерва — остатокот на сред-
ствата што ќе се водат ка ј Стопанската банка, ка-
ко средства по видување, на кои банката ќе пла-
ќа договорна камата. 

При одобрување на кредитите за увоз на ре-
проматеријали, купување на вештачки ѓубриња и 
за залихи на нафта и нафтени деривати, Стопан-
ската банка ќе партиципира со сопствено учество 
во износ од најмалку 30%. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Стопан-
ската банка ќе ги дава со камата по стапка од 1% 
поголема од стапката по која Поштенската штедил-
ница средствата и ги дава на Стопанската банка. 
Роковите на користењето и на враќањето на кре-
дитите ќе ги утврдат со договор Стопанската бан-
ка и корисниците на кредитите. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

5. Кредитите од средствата од точката 1 на 
оваа одлука ќе се користат во зависност од дина-
миката на приливот на средствата. 

6. Поштенската штедилница е должна позитив-
ната разлика на средствата од штедните влогови, 
по извршената пресметка и по издвојувањето на 
делот на средствата за резерва на сигурноста и 
за делот од средствата за кредитирањето на Вое-
ниот сервис, да ja празни месечно сразмерно на 
делот што и припаѓа на СР Македонија најдоцна 
до 5-ти во месецот за изминатиот месец, во полза 
на посебна сметка к а ј Стопанската банка — Цен-
трала во СкопЈе. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 12-612/1 
9 март 1973 година 

Скопје 

97. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

Врз основа на член 6 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 2^/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ НА ФОРМИ-

РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СВЕЖОТО МЕСО 

1. Малопродажните цени на свежото месо ќе се 
формираат на начинот определен со оваа одлука. 

2. Откупната цена на стоката се утврдува во 
динари за еден килограм жива мера да изнесува, 
и тоа за: 

— гоени телиња со најмала тежина 
од 150 килограми 14,86 

— јунци 13,00 
— говеда 10,00 
— меснати свињи 10,75 
— масни свињи 9,75 

3. Малопродажната цена на свежото телешко, 
јунешко, говедско и свинско месо се формира на 
тој начин што на откупните цени ќе се приме-
нуваат следните коефициенти: 

а) за телешко месо просечен 
коефициент до 2,0 

б) за јунешко месо: 
— просечен коефициент, до 2,1 
во тоа: 
— бут, розбратна и рит, до 2,4 
— плешка, до 2,2 
— потплешка, до 2,0 
— врат, гради и поттрбушина, до 1,6 

в) за говедско месо: 
просечен коефициент, до 2,35 

во тоа: 
— бут, розбратна и рит, до 2,65 
— плешка, до 2,55 
— потплешка, до 2,15 
— врат, гради и поттрбушина, до 1,85 

г) за свинско месо: 
просечен коефициент, до 2,3 
во тоа: 
— кременадли и вајсбратни, до 2,8 
— бут, до 2.7 
—плешка и врат, до 2,2 
— ребра, до 1,4 
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4. Цените на месото без коски за одделните 
видови месо од точката 3 од оваа одлука се зго-
лемуваат и тоа: 

— свинското месо за 18% 
— јунешкото и говедското месо за 20% 
— телешкото месо за 30% 
5. Малопродажната цена на пилешкото месо — 

бројлери се утврдува во динари за еден килограм 
да изнесува за: 

— класична обработка, до 19,00 
—: брат фертиг (обработено да може 

веднаш да се готви), до 20,50 

6. Малопродажните цени за прасечкото, јагнеш-
кото и овчото месо ги формираат организациите на 
здружениот труд. 

По потреба, општинските собранија можат да 
пропишат критериуми за начинот на формирањето 
на цените на свежото месо од претходниот став. 

Начинот на формирањето на малопродажните 
цени за живина освен број лери, месо од дивеч, ка-
ко и за речни, морски и езерски риби ќе го про-
пишат општинските собранија. 

7. Во туристичките покрај езерски места мало-
продажните цени на свежото месо утврдени спо-
ред оваа одлука можат да се зголемат за уште 
до 5%, а за пилешкото месо до 0,50 динари за еден 
килограм. 

8. Цените на свежото месо во прометот на го-
лемо се формираат така што нивото на малопро-
дажните цени од точките 3, 4 и 5 од оваа одлука 
се намалува најмалку за 7%. 

Како ниво на малопродажни цени во смисла 
на претходниот став се подразбира нивото на 
цените во местото во кое се наоѓа седиштето на 
продавачот на големо. 

9. Како просечна малопродажна цена на све-
жото месо од точката 3 од оваа одлука се под-
разбира : 

— ка ј телешкото, јунешкото и шведското месо: 
за полутка, без глава, но ги, лој и бубрези; 

— ка ј свинското месо: за полутка со ногици, 
без глава, сланина, сало и бубрези. 

Како пилешко месо од точката 5 од оваа од-
лука се подразбира пилешко месо — број лери: 

— класична обработка: со глава, ноги и ис-
чистени внатрешни делови што се за јадење; 

— брат фертиг обработка: без глава, диетални 
делови, ногици и без исчистени внатрешни делови 
што се за јадење. 

10. На малопродажните цени на свежото месо 
формирани од организациите на здружениот труд 
по одредбите од оваа одлука, согласност дава над-
лежниот општински орган. 

11. Се овластува Републичкиот завод за цени, 
по потреба, да донесе упатство за применувањето 
на оваа одлука. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за поблиските 
мерила, критериуми и услови за непосредна оп-
штествена контрола на цените на свежото месо 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 22/72). 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-672/1 
15 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 42 од Законот за високото 
школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Природно-математичкиот 
факултет во Скопје, поради истек на мандатот на: 

1. Бранка Трпевска, 
2. Ружа Бидикова, 
3. Димитрија Димишковски. 

II. За членови на Советот на Природно-мате-
матичкиот факултет во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. Боро Наумовски, дипл. физичар, на работа во 
„ОХИС" - Скопје, 

2. Милица Кранго, професор во Гимназијата 
„Горѓи Димитров" — Скопје, 

3. Лепа Константинова, професор во Гимнази-
јата „Раде Јовчевски-Корчагин" — Скопје. 

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

Бр. 06-685/7 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 42 од Законот за високото 
школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 25 од Статутот на Економскиот ф а -
култет во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови поради истек на мандатот на: 

1. Гавро Гаврилски, 
2. Дургут Едипа. 

II. За членови на Советот на Економскиот ф а -
култет во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат : 

1. Боро Симоновски, дипл. економист во „Ауто-
Македонија" — Скопје, 

2. Панде Тодоров, професор во Економското 
училиште „Борис Кидрич" — Скопје. 

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

Бр. 06-685/8 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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100. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 21 од Статутот на Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИТЕК-

ТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Архитектонско-градежниот 
факултет во Скопје поради истек на мандатот на: 

1. Пенчо Зафиров, 
2. Александар Топличански. 

И. За членови на Советот на Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. Љубомир Исјановски, директор на план и 
анализа во Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје, 

2. Вера Христова-Чемерска, директор на Гра-
дежно-училишниот центар „Здравко Цветковски" 
— Скопје. 

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

Б р 06-685/9 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 42 од Законот за високото 
школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 24 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛО-

ШКО - МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Технолошко-металуршкиот 
факултет во Скопје, поради истек на мандатот на: 

1. Душан Апостоловски, 
2. Имери Несат, 
3. Тодор Борзов. 
И. За членови на Советот на Технолошко-ме-

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

1. Александар Матвеев, дипл. инженер-мета-
лург „Југохром" — Јегуновце, 

2. Кирил Трајковски, директор на Училиштето 
„М. С. Кири" — Скопје, 

3. Виолета Станковска, дипл. инж. технолог во 
ОХИС - Скопје. 

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

Бр. 06-685/10 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

1 0 2 ; 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 18 од Статутот на Вишата школа за 
физичка култура — Скопје, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА 

ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Вишата школа за физичка 
култура во Скопје, поради истек на мандатот на: 

I. Војо Синадиновски. 

II. За член на Советот на Вишата школа за 
физичка култура во Скопје, со мандат од две го-
дини, се именува: 

1. Тоде Георгиевски, судија на Окружниот суд 
во Скопје. 

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

Бр. 06-685/11 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

103. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 19 од Статутот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА 
ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Вишата школа за социјални 
работници во Скопје, поради истек на мандатот на: 

1. д-р Богиња Тучева, 
2. Наум Тодоровски. 

II. За членови на Советот на Вишата школа 
за социјални работници во Скопје, со мандат од 
две години, се именуваат: 

1. Никола Николовски, началник во КЗСО — 
Скопје, 

2. Алојз Пипан, директор во Републичката за-
едница за социјални прашања. 

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

Бр. 06-685/12 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-
нот за високото школство во СРМ („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 15/65) и член 17 од Статутот на 
Вишата земјоделска школа во Битола, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА СОВЕТ И ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИША-
ТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Вишата земјоделска школа 
во Битола, поради истек на мандатот на: 

I. Герасим Стојковски. 

II. За член на Советот на Вишата земјоделска 
школа во Битола, со мандат од две години, се име-
нува: 

1. м-р Вангел Гагачевски, управник на погонот 
на Земјоделскиот институт во с. Лажец — Битола. 

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

Бр. 06-6В5/13 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

1 0 5 , 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 19 од Статутот на Електро-машин-
скиот факултет во Скопје, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО" 
МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Електро-машинскиот ф а -
култет во Скопје, поради истек на мандатот на: 

1. Никола Јанкуловски, 
2. Јегени Бесник, 
3. Филип Лазаревски, 
4. Здравко Чулевски, 
5. Ристо Петровски, 
6. Ангел Зафиров. 

II. За членови на Советот на Електро-машин-
скиот факултет во Скопје, со мандат од две годи-
ни, се именуваат: 

1. Драги Стојковски, техн. директор на „Меха-
ника" — Скопје, 

2. Јованче Аврамовски, директор за општи ка-
дровски прашања во „Тетекс" — Тетово, 

3. Саво Костовски, директор на Електро-дис-
трибуција — Скопје, 

4. Никола Младеновски, директор на Електро« 
машинскиот центар — Скопје, 

5. Ратко Трајковски, дипл. инж. во Стопанска 
комора на Македонија, 

6. Ангел Целевски, дипл. маш. инж. во МТЗ 
„Тито" — Скопје. 

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

Бр. 06-685/14 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

106. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 22 од Статутот на Педагошката ака-
демија во Штип, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШ-

КАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Педагошката академија во 
Штип, поради истек на мандатот на: 

1. Славко Мукански, 
2. Горѓи Зигов. 

И. За членови на Советот на Педагошката ака-
демија во Штип, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. Ристо Бочваров, секретар на Конфекцијата 
„Астибо" во Штип, 

2. Ангел Костадинов, директор на Работничкиот 
универзитет во Штип. 

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

Бр. 06-685/15 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

107, 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 35 од Статутот на Вишата земјодел-
ска школа во Струмица, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Вишата земјоделска школа во 
Струмица, поради истек на мандатот на: 

I. Васил Хаџитосев. 

II. За член на Советот на Вишата земјоделска 
школа во Струмица, со мандат од две години, се 
именува: 

1. Славко Ичев, директор на Југотутун — Стру-
мица. 
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III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-685/16 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

108 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 12 од Статутот на Вишата економска 
школа во Прилеп, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Вишата економска школа 
во Прилеп, поради истек на мандатот на: 

1. Александар Кокондовски, 
2. Горѓи Хрони. 

II. За членови на Советот на Вишата економ-
ска школа во Прилеп, со мандат од две години, се 
именуваат: 

1. Божидар Герамитчиевски, дипл. економист 
во „Жито-Македонија" — филијала Прилеп, 

2. Петар Ивановски, дипл. економист во З И К 
„Пелагонија" — Битола. 

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

Бр. 06-685/17 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

1 0 9 

Врз основа на член 15 од Законот за театрите 
и другите сценско-уметнички установи („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/6^) и член 14 од Статутот 
на Филхармонијата на СРМ, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФИЛХАР-

МОНИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Филхармонијата на СР Ма-
кедонија, поради истек на мандатот на: 

1. Томе Стефковски, 
2. Снежана Николова, 
3. Драгутин Аврамовски, 
4. Ајсел Вели. 

II. За членови на Советот на Фил хармонијата 
на СР Македонија, со мандат од две години, се 
именуваат: 

1. д-р Стеван Георгиевски, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје, 

2. Тома Прошев, композитор во Вишата музич-
ка школа во Скопје, 

3. Владо Василевски, Собрание на град Скопје, 
4. Емине Адеми, Републичка конференција за 

општествена активност на жените во Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 06-685/18 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

110. 
/ 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

усогласување на прописите за одделни установи 
основани од републички органи и член 27 од Ста-
тутот на Институтот за фолклор — Скопје, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУ-

ТОТ ЗА ФОЛКЛОР - СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Институтот за фолклор — 
Скопје, поради истек на мандатот на: 

1. Василка Анчева, 
2. Стојче Тошевски. 

И. За членови на Советот на Институтот за 
фолклор во Скопје, со мандат од две години, се 
именуваат: 

1. Аритон Поповски, Институт за мајчин јазик. 
2. Невена Исакова, професор во Гимназијата 

„Ј. Б. Тито" - Скопје. 

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

Бр. 06-685/19 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

111 

Врз основа на член 10 од Статутот на Цента-
рот за економика на домаќинството на СР Маке-
донија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ 
ЗА ЕКОНОМИКА НА ДОМАЌИНСТВОТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Центарот за економика на 
домаќинството на СР Македонија, поради истек на 
мандатот на: 

1. Предраг Пенуш л неки, 
2. Драгана Серафимова, 
3. Елена Гроздева, 
4. Бранка Личеновска, 
5. Методија Стојков. 
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II. За членови на Советот на Центарот за еко-
номика на домаќинството на СР Македонија, со 
мандат од две години, се именуваат: 

1. Андреја Бундерски, дипл. инж. арх. во За-
водот за станбено и комунално стопанисување — 
Скопје, 

2. д-р Михајло Ефремов, педијатар во Заводот 
за здравствена заштита на мајки и деца, 

3. Александар Кичеец, економист во Стопан-
ската комора на Македонија, 

4. Николина Јанева, професор во Осмолетката 
„Браќа Миладиновци" — Скопје, 

5. Бранко Вукадиновски, дипл. правник во Ж е -
лезарницата „Скопје" — Скопје. 

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

Бр. 06-685/20 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 42 од Законот за високото 
школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 17 од Статутот на Педагошката ака-
демија во Битола, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА 

АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Педагошката академија во Би-
тола, поради истек на мандатот на: 

1. Јорко Ристевски. 

И. За член на Советот на Педагошката акаде-
мија во Битола, со мандат од две години, се име-
нува: 

1. Трајко Крстевски, професор во Гимназијата 
во Битола. 

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

Бр. 06-685/21 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

113. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за организација, ра-
ботење и систематизација на работните места во 
органот на управата на Собранието на општината 
Кратово, донесен од советот на работната заедница 
во согласност со старешината на органот на упра-
вата на 10 мај 1972 година, по одржаната јавна рас-
права на 11 јануари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организаци-
ја, работење и систематизација на работните ме-
ста во органот на управата на Собранието на оп-
штината Кратово, донесен од советот на работната 

заедница во согласност со старешината на орга-
нот на управата на 10 мај 1972 година, под бр. 
02-1682. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Кратово". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесената претставка, со решение У. бр. 48/72 од 
16 ноември 1972 година, поведе постапка за оцену-
вање законитоста на означениот правилник, за-
ради тоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со одредбите на член 5 и 7 од 
Законот за самоуправување и работни односи во 
органите на управата („Службен весник на СРМ4, 
бр. 28/65). 

На јавната расправа Судот утврди дека озна-
чениот правилник е донесен од советот на работ-
ната заедница во согласност со старешината на 
органот на управата на 10 мај 1972 година. Судот 
исто така утврди дека, согласно ставовите 1 и 2 
на член 5 од Законот за самоуправување и работ-
ни односи во органите на управата, работните лу-
ѓе правата на самоуправување ги остваруваат не-
посредно, а за вршење одредени права на самоу-
правување работната заедница може да основа со-
вет на работната заедница. Во ставот 3 на овој 
член е определено дека со Правилникот на орга-
нот на управата се одредува дали ќе се основа со-
вет на работната заедница. Правилникот за орга-
низација и работење на органот на управата, спо-
ред ставот 1 на член 7 од Законот, го донесуваат 
работните луѓе во согласност со старешината на 
органот. 

На основа на овие одредби од Законот Судот 
смета дека Правилникот за организација и работе-
ње на органот на управата го донесуваат непо-
средно работните луѓе во согласност со стареши-
ната на органот на управата, односно тој правил-
ник не може да биде донесуван од советот на ра-
ботната заедница. Со оглед на тоа што Правилни-
кот за организација, работење и систематизација 
на работните места во органот на управата на Со-
бранието на општината Кратово е донесен од со-
ветот на работната заедница, Судот утврди дека 
тој не е во согласност со одредбите на членовите 5 
и 7 од Законот за самоуправување и работни одно-
си во органите на управата, поради што одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр 48/72 
11 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

OiAaceu дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на тужителката Грозда Неда-
новска, род. Карева од Скопје, ул. „720" бр. 18, 
против тужениот Недановски Војо Славчо, со не-
познато место на живеење, за развод на брак, вред-
ност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Славчо Недановски во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се 
јави во судот или да ја соопшти својата точна ад-
реса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе 
му определи привремен старател кој ќе го заста-
пува до правосилното окончување на бракоразвод-
ниот спор, а согласно чл. 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3338/72 од 
1. III. 1973 година. (25) 
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Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Рајна Тасевска, род. Јова-
новска од с. Војник, Кумановско, против тужениот 
Тасески Димчо од село Коњук, Кратовско, сега со 
непознато место на живеење и боравок, за развод 
на брак, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Тасевски Димчо во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во Окружниот суд во Скопје или да ја соопшти 
својата адреса. Во противно, по истекот на овој 
рок, судот ќе му определи привремен старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на бракоразвод-
ниот спор, согласно член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2648/72. (26) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 63, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
Гостивар — Продавница „Шара" — во село Врап-
чиште, Гостиварско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални и тек-
стилни стоки. 

Продавницата е основана од работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката бр. 
594 од 3. VI. 1972 година на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 31. VIII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Алија Имер. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 617 од 29. VI. 1972 година. (1026; 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 62, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
Гостивар — Продавница „Мала Централа" во село 
Равен, Гостиварско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални и прехран-
бени стоки. 

Продавницата е основана од работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комби-
нат — Скопје — Филијала — Гостивар, со одлу-
ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 31. VIII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Незири Сабри 
Веџи. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 618 од 29. VI. 1972 година. (1027) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 27, страна 713, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Бор" — Кичево — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница број 
14 во село Црвивци, Кичевско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на прехранбе-
ни, индустриски и други колонијални стоки. 4 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бор" — Кичево, со одлуката бр. 13-16 
од 28.V. 1971 година на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 28. V. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Тикоски Џе-
ладин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 131 од 30. VI. 1972 година. (1028) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1573, страна с 28, книга VII е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир 
Хисар — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Стовариште во Ѓорче Пет-
ров (отворен плац). Предмет на работењето на сто-
вариштето е продажба на градежни материјали. 

Стовариштето е основано од Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар, со одлуката број 
02-230/1 од 19. П. 1972 година на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 31. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Борис Јаневски. 
Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува Борис Јаневски, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 377 од 28. VI. 1972 година. (1029) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 61, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала II 
лекарство — Скопје — Продавница број 37 во 
Скопје, ул. „Пазар Чаир". Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на леб, бели печива, 
алкохолни пијалоци во оригинална опаковка и 
безалкохолни пијалоци, млечни производи и пре-
хранбени стоки. 

Продавницата е основана од работната оогани-
зацита „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје, со одлуката бр. 03-1024 од 8. I 1971 
година на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 8. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Нурединовски 
Шесћки Адем. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 597 од 28. VI. 1972 година. (1030) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
ред. бр. 1574, страна 330, книга VII е запишано под 
фирма: Фабрика тексти лне конфекције „Напое-
дак" - Гаковица — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Претставништо во 
Скопје, ул. „Лермонтова" број 16. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е испитување на 
пазарот на подрачјето на претставништвото поради 
пласман на стоката на матичната фабрика, посреду-
вање при договарањето за купо-продажбата и ис-
порака на стоката, контактирање со деловни пар-
тнери и грижа за правилната испорака на сто-
ката. 

Раководител на претставништвото е Моминовиќ 
Махмут. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на фабриката „Напредак" — Гаковица, со 
одлуката број 2363 од 2. VI. 1971 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичната работна организација, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 527 од 29. VI. 1972 година. (1031) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688. страна 301, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско поле" — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд „Кланица и 
ладилник" — Скопје — Организација на здружен 
труд, без CBoicTBO на правно лице — Продавница 
број 24 во Скопје, пазарче „Чаир". Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на месо, 
месни и сувомесни производи, млечни производи, 
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конзерви од месо и риби, смрзнато овошје и зелен-
чук, живина, маст и јајца. 

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско по-
ле" — Скопје — Самостојна организација на здру-
жен труд „Кланица и ладилник" — Скопје, со 
одлуката бр. 02-2930 од 13. XI. 1971 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 13. 
XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Аговиќ Тра-
јан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 509 од 28. VI. 1972 година. (1032) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 377, страна 1009, книга I е запишана под 
фирма: Фабрика за хартија и амбалажа „Комуна' 
— Скопје, Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, за хартија — Скопје (во кру-
гот на фабриката). Предмет на работењето на ор-
ганизацијата е изработка на супериор шренц, хар-
тија за текстилни цевки, полунатрон и картон. 

Раководител на организацијата е Петровски 
Петков Петар. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката „Комуна" — Скопје, со одлуката 
бр. 03-2903 од 26. V. 1972 година. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува фабриката, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 417 од 27. VI. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 377, страна 1007, книга I е запишана под 
фирма: Фабрика за хартиЈа и амбалажа „Кому-
на" — Скопје, Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице, за натрон вреќи (во кру-
гот на фабриката). Предмет на работењето на ор-
ганизацијата е производство на вреќи за цемент-
ната индустрија, вреќи за вештачки ѓубрива, вреќи 
за прехранбената индустрија и специјални видови 
вреќи од пластифициран натрон палир — шиени 
или лепени. 

Раководител на организацијата е Трпковски 
Љубев Никола. 

Организацијата е основана од Фабриката „Ко-
мз^на" — Скопје, со одлуката бр. 03-2903 од 26. V. 
1972 година на работничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува фабриката, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи 
бр. 417 од 27. VI. 1972 година. (1034) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1575, страна 332, книга VII е запишана под 
фирма: Љубљанска банка — Љубљана — Филијала 
— Скопје, кеј „13 Ноември" бб. (Гранд хотел — 
Скопје), без својство на правно лице. Предмет на 
работењето на филијалата е: 

— динарско-инвестиционо кредитирање на ос-
новни и трајни обртни средства како и кратко-
рочно кредитирање на обртни средства; 

— прибирање на слободни динарски средств-а 
(депозити по видување и врзани за рок, штедни 
влогови, жиро-сметки на граѓани); 

— прибирање на средства за станбена и кому-
нална изградба и давање кредити во таа намена; 

— давање потрошувачки кредити на работни 
организации и граѓани; 

— обавување на динарско-платен промет; 
— преземање динарски гаранции за работи во 

Југославија; 
— водење девизни сметки за комитенти; 
— купо-продажба на девизи и вршење други 

девизно-валутни работи; 

— давање заеми на основа залог на вредности, 
драгоценост^ и други предмети; 

— примање на чување вредносни — хартии и 
други вредносни предмети; 

— извршување на кредити и други банкарски 
работи за сметка на општествено-политички заед-
ници, други банки, како и работни и други орга-
низации по посебни спогодби; 

— вршење на други банкарски и кредитни ра-
боти во склад со Сојузниот закон за банките и 
кредитните работи, како и со други одредени закон-
ски прописи. 

Филијалата е основана од Извршниот одбор на 
Љубљанската банка — Љубљана, со одлуката бр. 
070-I130-32 (53/8-6) од 7. IX. 1971 година. 

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Петровски Трајко, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската ппед банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 

бр. 675 од 29. VI. 1972 година. (1035) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 353, книга И е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Нова трговија" — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице —Про-
давница во Кратово, улица „Планинска" број 1. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на сите видови лековити растенија и дрвен 
јаглен. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Нова трговија" — 
Кратово, со одлуката 02-104 од 30. V. 1972 година од 
одржаната седница на 24. VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Андреевски Владислав, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 589 од 16. VI. 1972 година. (944) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
цека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 357, книга И е запишано под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Би-
фе. во Кратово, ул. „Питу Гули" број 6. Предмет 
на работењето на бифето е продажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци, месни производи, 
животни намирници, тутунски преработки и киб-
рит. 

Бифето е основано од „Нова трговија" — тр-
говско претпријатие на големо и мало — Кратово, 
со одлуката број 02-107 од 30. V. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1971 година. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Стоиманов Душко, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 590 од 19. VI. 1972 година. (945̂ ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 1221, страна 142, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско земјоделско претпријатие на го-
лемо и мало „Македонија" — Скопје — Самостојна 
организација на здружен труд, со својство на прав-
но лице и сопствена жиро-сметка — Претставништ-
во во Кавадарци — Продавница во село Росоман, 
Кавадарци. Предмет на работењето на продавни -
цата е промет со трговска колонијална стока. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница на Трговското земјоделско претпри-
јатие „Македонија" — Скопје — Самостојна орга-
низација на здружен труд, со својство на правно 
лице и сопствена жиро-сметка во Кавадарци, со 
одлуката бр. 919 од 6. IV. 1972 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Раководител на продавницата е Ристо Јанев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 444 од 12. VI. 1972 година. (946) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишана под 
фирма: „Наша книга" — Новинско-издавачка куќа 
за село — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Книжарница 
во Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 105. Предмет на 
работењето на книжарницата е продажба на кни-
жарски и други стоки, на мало. 

Книжарницата е основана од „Наша книга" — 
Новинско-издавачка куќа за село — Скопје, со од-
луката број 1481 од 23. IX. 1971 година на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 22. IX. 
1971 година. 

Книжарницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Н И К О Л О С К И Миленко, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 275 од 14. VI. 1972 година. (947) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 50, страна 703, книга VI е запишана под 
фирма: „22 Декември" — претпријатие за трговија 
на мало, производство и услуги — Скопје — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница во Гостивар, ул. „Борис Кид-
рич" број 98. Предмет на работењето на Продав-
ницата е продажба на конфекција, трикотажа и 
друго. 

Продавницата е основана од „22 Декември" — 
претпријатие за трговија на мало, производство и 
услуги — Скопје, со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 23. IX. 1971 година. 

Раководител на Продавницата е Шеху Шинези. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1240/71 од 11. V. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 580, страна 479, книга Ш е запишано под 
фирма: Индустрија за пиво и слад „Јоска Јорда-
носки — Сандански" — Прилеп, Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Сто-
вариште — Кавадарци, ул. „Лазо Мицев" бр. 2. (во 
непосредна близина на Градскиот пазар). Предмет 
на работењето на Стовариштето е продажба на пи-
во, на големо и мало. 

Раководител на стовариштето е Илов Трајков 
Драган. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Индустријата за пиво и слад „Јоска Јорда-
носки — Сандански" — Прилеп, со одлуката бр. 
03-125/1 од 4. П. 1969 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува стопанската организација, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 371/71 од 11. V. 1972 година. (780) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 542, страна 7, книга П е запишана под 
фирма: Казнено-поправителен дом — Економија — 
Идризово — Продавница на ул. „Гоце Делчев" број 7. 
во Скопје. Предмет на работењето на Продавницата 
е промет, на мало, со прехранбени продукти. 

Раководител на продавницата е Шутаровски 
Горѓи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на работната организација на Казнено-поправи-
телниот дом — Идризово, со одлуката бр. 01-7621 
од 4. ХП. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Казнено-поправителниот дом — Идри-
зово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1028/70 од 9. V. 1972 година. (759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1560, страна 279, книга VII е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „При-
леп" — Прилеп — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница број 60, 
во Скопје, улица „29 Ноември" бр. 29. Предмет на 
работењето на Продавницата е продажба на месо и 
сувомесни производи, живина и ја јца и конзерви-
рани производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на З И К „Прилеп" — Прилеп, со одлуката 14 
број 02-2359 од 1. Vn. 1971 година, од одржаната 
седница на 25. VI. 1971 година. 

Раководител на Продавницата е Иваноски Ни-
кола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1148/71 од 10. V. 1972 година. (784) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Земјо-
делско индустриски комбинат „Брегалница" — Ви-
ница Македонска", се огласува за неважен. (743) 

Загубените печат и штембил под назив: „Спорт-
ско друштво „Единство" — Скопје", се огласуваат 
за неважни. (775) 

Загубениот округли печат под назив: „Здрав-
ствен дом на Скопје Консултативна-спецш ал ис-
точка служба — Одделение за оториноларинголо-
гија — Ординација „Букурешт" — Скопје", се огла-
сува за неважен. (906) 

Загубениот округли печат под назив: „Претпри-
јатие за маркетинг пропаганду и инжињеринг „Ин-
жињеринг-Комерц" — Скопје бр. 1", се огласува за 
неважен. (923) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта бр. 5164, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Јордан Мицов, с. Крушево, Виница. 

(742) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 

име Славица Десоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 123, 
Прилеп. (746) 

Пасош издаден од СВР — Гостивар на име 
Јелко Јосифовски, ул. „ЈНА" бр. 1, Гостивар. (751) 

Воена книшка на име Васил Хаџисмилев. с. 
Тработивиште, Делчево. (756) 

Лична карта бр. 3391, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Јордан Милошев, с. Јакимово. Ви-
ница. (766) 

Пасош издаден од ОВР — М. Брод на ипде 
Стојан Блажевски, М. Брод. (793) 

Воена книшка издадена од Воена пошта во 
Требиње на име Цанко Димков Пешевски, ул. „Црн 
врв" бр. 52, Кратово. (794) 

Лична карта на име Кирко А. Антовски, с. 
Жилите Тетово. (R04) 

Ученичка книшка за П клас издадена од Гим-
назијата „Гопе Делчев" — Куманово на име Чедо-
мир Орозовиќ, ул. „М. Тито" бр. 35, Куманово. (828) 
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Свидетелство за П клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Васка П. Чушкаровска, Куманово. (829) 

Пасош издаден од Отсекот за внатрешни рабо-
ти — Т. Велес на име Живко Мирчевски, ул. „Ѓоре 
Органџиев" бр. 5, Т. Велес. (830) 

Воена книшка издадена од Кр. Паланка на име 
Ја,нко Бучевски, с. Градец, Кр. Паланка. (834) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Мирвет Ристемоска ул. „Даб. Завој" бр. 134 
Прилеп. (849) 

Пасош на име Зулфичар Османи, с. Камењане, 
Тетово. (855) 

Воена книшка бр. 5240 на име Борис Т. Ми-
новски, ул. „Кл. Охридски" бр. Зц, Битола. (858) 

Лична карта бр. 7668, издадена од ОВР -
Виница на име Ванчо Костадинов, ул. „29 ноември" 
бр. 10, Виница. (860) 

Воена книшка на име Усни Туглијев, ул. „И. 
Карев" бр. 31, Штип. (861) 

Лична карта бр. 134599, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Јордан Тодороски, ул. „В. Киц-
рич" бр. 59, Прилеп. (863) 

Лична карта на име Стојан Велевски. Сеизмо-
лошка станица с. Возарци, X. Е. Тиквеш, Дреново, 
Кавадарци. (867) 

Воена книшка на име Тофиле Спасеноски, ул. 
„Драге Корбуничанец" бр 44, Кичево. (931) 

Лична карта бр. 6445, издадена од ОВР -
Виница на име Јован Иванов, ул. „Ангел Винич-
ки" бр. 35, Виница. (945) 

Загубениот блок талон за мандатни казни од 
50.00 динари, серија Е бр. 003901 до 004000, кои се 
изрекуваат од инспекторот на лице место на пре-
кршителите, на Инспекторатот на трудот при СО 
— Гостивар. (888) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Осман Салими, Скопје. Ѓ2307) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Вељановски, Скопје. (2308) 

Воена книшка извадена од Илирска Бис^ т /г-
ца на име Рамадан Бајрамов, Скопје. (2309) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стеван Зафировски, Скопје. (2310) 

Индекс бр. 4538, издаден од Медицински Фа-
култет — Скопје на име Мустафа Сукта,ни, С к о т е. 

(9311) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Асан Марина, Скопје. Ѓ2312) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зорица Ранковиќ, Скопје. Ѓ2313) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Б О Р И С Јанев, Скопје. (2314) 
Воена кнт/гтттка издадена од Бор на име J v n v b 

Велиовски , Скопје. (2П15) 
Службена легити^аттт/rja рег. бр. 1313 сео. бр. 

003313, издадена од PCRP — Скопје на име 
сандар Петковски Скопје. Ѓ2316) 

Возна карта, издадена од Градски сообраќај — 
Скопје на име Александар Петковски, Скопје. 

(2^17) 
Здравствена легитимација на име Вера Сте-

фаноска. Скопје. Ѓ2318) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сузана Садовска . Скопје. ^31.9) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Тодор Ивановски. Скопје. (2321) 
Свидетелство за VTTI оддрление, издадено од 

Основното училиште ,.Пветан Димов" — Скопје на 
име Дпагица Јовановска, Скопје (2321) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на мите 
Мирослав Здравевски. Скопје. Ш22) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефан Хапиниколов, Скопје. (2323) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Асан Сулејман, Скопје. (2Ч94) 

Регистарска таблица за ^о^цло ,,Застава 1300", 
бр. Ск 447-44. издадена од УВР — Скопје на w e 
Васо Соколовски, Скопје. (23?о) 

Р^игтапска таблица за возило „Застава 750" 
Ск-121-62, сопственост на Претпријатието за јав-

ни патишта „Македонија пат" — погон — Скопје, 
издадена од УВР - Скопје. (2328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Славко Георгиевски, Куманово. 

(2329) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Пенка Дикова, Скопје. (2330) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Душанка Меновска, Скопје. (2331) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Ајта, Раиф, Хамзи и Фаза Ади-
ловски. Скопје. (2332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина З д р а в е в с к а , Скопје. 

(2333) 
Уверение за завршен курс за ѕидари, издадено 

од Кр. Паланка на име Борис Маневски, с. Опила, 
Кр. Паланка. (2334) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Сава Петровска, Скопје. (2335) 

Диплома за завршен испит, издадена од Учител-
ската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Галип Ути, Скопје. (2336) 

Свидетелство за завршен испит бр. 1024/961, 
издадено од Земјоделското училиште „Димитар 
Влахов" — Струмица на име Бранко Шоргиќ, В.И. 
2513/6 - Кичево. (2337) 

Воена книшка издадена од В.П. — К 130/1 на 
име Самин Скендери. Скопје. (2338) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Самин Скендери, Скопје. (2339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Митревски, Скопје. (2340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Љупчо Стојановски, Скопје. (2341) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, из-
дадено од Осмолетката „Ј. Б. Тито" нас. Влае — 
Скопје на име Владимир Новак, Скопје. (2342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садије Селмани, Скопје. (2343) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Осмолетката „Браќа Рибар" — Скопје на име 
Елифе Идриз, Скопје. (2344) 

Воена книшка издадена од Карловац на име 
Енвер Хајрула, Скопје. (2345) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Живко Нониќ, Скопје. (2346) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Божин Рајовски. Скопје. (2347) 

Воена книшка издадена од Штип на име 
Славко Мицевски, Скопје. (2348) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бајрам Идризи, Скопје. (2349) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Димитар и Горан Јачевски, Скопје. 

(2350) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Скоп-

је на име Јане Трапчевски, Скопје. (2351) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кевсер Казимовска, Скопје. (2352) 
Работна книшка издадена од Приштина на име 

Авди Бубаш, Скопје. (2353) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Невена Гроздановска, Скопје. (2354) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Маринко Бор јевиќ, Скопје. (2355) 
Свидетелство за VIH одделение, издадено од 

Основното училиште с. Винце — Кумановско на 
име Никола Насев, Скопје. (2356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гулбеара Мустафова. Скопје. (2357) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трене Гиновски, Скопје. (2358) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Зулфија и Насер Усеинови Скопје. 

(2359) 
Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на 

име Киро Мирчевски, Скопје. (2360) 
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Свидетелство за положен завршен испит во 
Трговско училиште „3 ноември" — Прилеп на име 
Киро Мирчевски, Скопје. (2361) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Медо Дрндар, Скопје. (2362) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Војчо М. Копчаревски, Скопје. (2363) 

Свидетелство за завршен испит за квалифи-
куван работник — машин бравар, издадено од Же-
лезничкиот училишен центар — Скопје на име 
Стојан Цветановски, Скопје. (2364) 

Свидетелство за VHI одделение, издадено од 
Осмолетката „Лирија" — Скопје на име Сабри 
Кадриу, Скопје. (2365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милева Јовчева, Скопје. (2366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан А. Камили. Скопје. (2367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Стојановска, Скопје. (2369) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мира Атанасовска, Скопје. (2370) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милан Ниниќ, Скопје. (2371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Оливера Илиевска, Скопје. (2372) 

Индекс бр. 11141, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје ,на име Војчо Зотевски, Скопје. 

(2373) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кичево на име Исмета Пепиќ, Скопје. (2374) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Славе Михајловски, Скопје. (2375) 
Свидетелство за IV година и диплома за по-

ложен завршен испит, издадени Економското 
училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име Олги-
ца Радојиќиќ, Скопје. (2376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ана Андреева. Скопје. (2377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Белковска, Скопје. (2378) 

Работна книшка издадена од Штип на име 
Атанас Ферчов, Скопје. (2379) 

Возачка дозвола бр. 155/67, издадена од СВР — 
Д. Хисар на име Јордан Цветковски, с. Манастир, 
Прилеп. (2380) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљаз Мемети, с. Раковец, Тетово. (2381) 

Здравствена легитимација бр. 46696 на име Гај-
тана Тримческа, с. Жел. Река, Гостивар. (2382) 

Свидетелство за VHI одделение, издадено од 
Основното училиште „Р. Левката" — Прилеп на 
име Гоце Тренкоски, ул. „Б. Утот" бр. 20, Прилеп. 

(2384) 
Воена возачка дозвола издадена од В.П. 7503 

на име Тоде Димовски, ул. „Славе Петков" бр. 106, 
Т. Велес. (2385) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Игбал Дурмиши, с. Камењане, Тетово. (2386) 

Здравствена легитимација бр. 2664, издадена 
од КСЗО — Кочани на име Есат Асан Алиов, ул. 
„И. Рибар Лола" бр. 22, Виница. (2387) 

Диплома издадена од УЗУС — Т. Велес на име 
Васил Димов, ул. „Кирил и Методи" бр. 41, Т. 
Велес. (2388) 

Работна книшка на име Љубе Аврамоски, с. 
Долгоец, Прилеп. (2391) 

Свидетелство за IV година, издадено од Учи-
телската школа — Охрид на име Васил Божин-
чески, ул. „П. Гули" бр. 46, Охрид. (2392) 

Свидетелство за Ш клас на име Шекерина Па-
нова, ул. „В. Каракостев" бр. 11, Т. Велес. (2393) 

Сообраќајна дозвола бр. 2596, издадена од ОВР 
— Тетово на име Ремзи Ибраими, с. Пирок, Тетово. 

(2394) 
Возачка дозвола бр. 3891, издадена од ОВР — 

Тетово на име Ремзи Ибраими, с. Пирок, Тетово. 
(2395) 

Сообраќајна книшка на име Сатки Мислими, 
ул. „Шуманска" бр. 15, Гостивар. (2396) 

Возачка дозвола на име Сатки Мислими, ул. 
„Шуманска" бр. 15, Гостивар. (2398) 

Работна книшка на име Борка Илковска, с. 
Теново, Тетово. (2399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Идрис Јашаров, ул. „Љубојно" бр. 
3, Битола. (2400) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Средно економско училиште „Јонче Тесличков" 
— Т. Велес на име Тодор Г. Петров, с. Кумарино, 
Т. Велес. (2403) 

Свидетелство за завршена Ш година, издаде,но 
од Средното економско училиште „Ј. Тесличков" — 
Т. Велес на име Тодор Г. Петров, с. Кумарино, Т. 
Велес. (2404) 

Работна книшка бр. 7673 на име Фаташа Шкод-
раш, Гостивар. (2405) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" Ресен през учебната 
1965/66 година на име Лилјана Н. Соколева, Ре-
сен. (2409) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фемис Муслија, с. Г. Седларце, Тетово. (2410) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 731/ 
198, издадена од ЗСО — Тетово на име Азем Азизи, 
с. Желино, Тетово. (2411) 

Работна книшка на" име Томе Димитровски, 
ул. „Гаврило Радомир" бр. 56, Битола. (2412) 

Диплома за матурски испит издадена од Т. 
Велес на име Надежда Видановиќ, ул. „Жика 
Илина" бр. 17 Лесковац. (2413) 

Свидетелство на име Благој Доневски, ул. „Кој-
нички пат" бр. 52, Т. Велес. (2414) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Фаредин Н. Латифи, с. 
Желино, Тетово. (2415) 

Индекс бр. 10662 издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Лацо Спасевски, ул. „Благоја Ни-
колоски" бр. 4, Прилеп. (2416) 

Работна книшка на име Стојан Николоски, ул. 
„М. Козар" бр. 16, Прилеп. (2417) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 45230, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Меди Рамадани, 
с. Палатица, Тетово. (2418) 

Возачка дозвола бр. 2425 на име Павле Димов-
ски, с. Вратница, Тетово. (2419) 

Службена легитимација бр. 2470, издадена од 
IPCBP — Скопје на име Томислав Д. Грковски, ул. 
„Илинденска" бр. 30, Виница. (2420) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4531, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Џемаил. С. 
Шаини. с. Стримница, Тетово. (2422) 

Здравствена легитимација на име Дестан Џе-
нај, Г. П. — „Бетон" — VI градилиште, Тетово. 

(2423) 
Здравствена легитимација на име Ханифе Ре-

жани, с. М. Речица, Тетово. (2424) 
Свидетелство за VIH одделение на име Шеип 

Салиу, с. Вруток, Гостивар. (2425) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Струмица 

на име Кирил М. Ристов, с. Дукатино, Струмица. 
(2427) 

Работна книшка на име Русе Данов, с. Лезо-
во, Пробиштип. (2428) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8856/ 
2517, издадена од ЗСО — Тетово на име Несим 
Р. Халиди, с. Желино, Тетово. (2430) 

Свидетелство од П година на име Тодор Ефти-
мов, ул. „С. Димески" бр. 28, Прилеп. (2431) 

Свидетелство од VIH одделение на име Живко 
Василевски, с. Д. Лисиче, Скопје. (2432) 

Работна книшка на име Благој И. Лазаров, ул. 
„29 ноември" бр. 5, Т. Велес. (2433) 

Свидетелство (уверение) на име Добри Иванов, 
нова населба Циглана, Гостивар. (2434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мира Марковска, ул. „Дебарска" 
бр. 18, Битола. (2435) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на Љупчо Лазаревски, ул. „М. Тито" бр. 
120, Битола. (2436) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
Гимназијата „Ванчо Прке" — Виница на име Стоил 
Спасов с. Трсино, Виница. (2437) 

Ученичка книшка за VII одделение на име Ме-
тодија Спиркоски, ул. „Б. Бешироски" бр. 17, При-
леп. (2438) 

Свидетелства од II и III клас на име Марија 
Најдоска, ул. „Мукос" бр. 58, Прилеп. (2439) 

Здравствена легитимација на име Цвета Т. Јо-
ванова, ул. „М. Козар" бр. 22 .Т. Велес. (2440) 

Возачка дозвола на име Јосиф Николовски, с. 
Чајле, Гостивар. (2441) 

Работна книшка бр. 5518, издадена од Оп-
штината Делчево на име Митко Атанасовски, с. 
Дулица, Делчево. (2442) 

Свидетелство од VHI одделение на име Олга 
Аризанкоска, ул. „Киро Пајмакоски" бр. 32, При-
леп. (2443) 

Здравствена легитимација на име Беар Јаша-
роски, ул. „Даб. завој" бр. 233, Прилеп. (2444) 

Свидетелство од П клас на име Трендафилка 
Тренеска, с. Славеј, Прилеп. (2445) 

Здравствена легитимација на име Атиџе Амзаи., 
ул. „Кумановска" бр. 42, Тетово. (2446) 

Свидетелство од I година на име Веле Ѓорѓиев-
ски, ул. „Драго Тодоровски" б.б. Гостивар. (2447) 

Студентска легитимација бр. 3445, издадена од 
ВПШ - Битола на име Блага Димоска, ул. „Круме 
Јанковски" бр. 15, Прилеп. (2448) 

Возачка дозвола бр. 400, издадена од ОВР — 
Кр. Паланка на име Сали Фидановска ул. „Един-
ство" бр. 19, Кр. Паланка. (2449) 

Свидетелство од П клас на име Цоне Мајѓе-
роски, ул. „Тризла" бр. 113. Прилеп. (2450) 

Свидетелство од П клас на име Светислав Мла-
денов, ул. „М. Козар" бр. 131, Прилеп. (2451) 

Ученичка книшка на име Ќирќо Андреевски, 
ул. „Чеде Филиповски" бр. 30, Гостивар. (2452) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Мехмед Тенечија, Скопје. (2454) 

Диплома за квалификуван машин бравар, из-
дадена од ЕМУЦ — Скопје на име Љупчо Софро-
ниевски, Скопје. (2455) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Усовиќ, Скопје. (2456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петранка Трпчевска, Скопје. (2457) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ремзие Коца. Скопје. (2458) 

Оружен лист бр. 6283, издаден од УВР — 
Скопје на име Драган С. Чуревски, Скопје. (2459) 

Работна книшка издадена од Скопје на име То-
дорка Николова, Скопје. (2460) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Ангел Димов, Скопје. (2461) 

Работна книшка издадена од Бор на име Љу-
биша Јемцовиќ, Скопје. (2462) 

Здравствена легитимација бр. 92-402, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Вида Пенушлиска, Скопје. 

(2463) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Паре Ристевска, Скопје. (2464) 
Индекс бр. 995, издаден од Архитектонско-

градежен факултет — Скопје на име Христо Че-
лебиев ,Скопје. (2465) 

Индекс бр. 13708, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Јово Јовановски, Скопје. (2466) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружди Зенделов, Скопје. (2467) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Војче Шијаковски, Скопје. (2468) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Јованче Илиевски, Скопје. 

Воена книшка издадена од Ловран на име Ке-
мал Назиф, Скопје. (2470) 

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на 
име Гафур Али, Скопје. (2471) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јашар Мемедов, Скопје. (2472) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО -
Скопје на име Јордана, Македонка и Виолета Ша-
пови, Скопје. (2473) 

Свидетелство за VHI одделение, издадено од 
Основното училиште „Васил Доганџиски" — с. 
Крупиште — Штипско на име Раде Соколов, Скопје. 

(2474) 
Оружен лист рег. бр. 4937, издаден од УВР -

Скопје на име Поте Пушковски, Скопје. (2475) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џеват Саити, Скопје. (2476) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тоде Китановски, Скопје. (2477) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благица Ристевска, Скопје. (2478) 
Индекс бр. 15253, издаден од Филозофскиот 

факултет — Скопје на име Бедри Сарачини, Скопје. 
(2479) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин" 
— Скопје на име Илија Ба д аревски, Скопје. (2480) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Николовски, Скопје. (2481) 

Работна книшка издадена од Урошевац на име 
Незир Жарки, Скопје. (2482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Наумовски, Скопје. (2483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубинка Мишевска, Скопје. (2484) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО -
Скопје на име Мирослав и Саша Стојковиќ, Скопје. 

(2485) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Војислав Јанков, Скопје. (2486) 
Индекс бр. 1287, издаден од Архитектонско-

градежниот факултет — Скопје на име Ибрахим 
Хаусан, Скопје. (2487) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Фари Садик. Скопје. (2488) 

Свидетелство за I година, издадено од Тргов-
ско училишниот центар во Скопје на име Виолета 
Димчевска, Скопје. (2489) 

Индекс бр. 18437 издаден од Филозофскиот ф а -
култет — Скопје на име Сузана Петкова, Скопје. 

(2490) 
Студентска легитимација бр. 6113, издадена од 

Природно-математичкиот факултет — Скопје на 
име Асип Асипи, Скопје. (2491) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нада Трпковска, Скопје. (2492) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Миле Спасевски, Скопје. 

Работна книшка бр. 68069, издадена од Кр. 
Паланка на име Стојанче В. Митковски, Скопје. 

(2494) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Земиле Алија, Скопје. (2495) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Славица Стојанова, Скопје. (2496) 
Свидетелство за Ш година, издадено од Гим-

назијата со економски паралелки „Кочо Рацин" — 
Г. Петров на име Марица Петровска, Скопје. (2497) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анета Пешевска, Скопје. (2498) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сермадие Вели, Скопје. (2499) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година и сви-
детелство за положен завршен испит од Средно ме-
дицинско училиште во Штип на име Смиља Јоси-
фова, ул. „ЈНА" бр. 47, Ковиљ. (2500) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Бил јанка Кочкова, ул. „4 Македон-
ска бригада" бр. 1, Штип. (2501) 

Индекс бр. 3922, издаден од Медицинскиот фа -
култет — Скопје на име Благој Јовановски, Скопје. 

Q (2502) 
^ Воена книшка издадена од Пожаревац на име 

^ А м и д Ајдари, Скопје. (2503) 
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Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нада Богдановска, Скопје. (2504) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Стојан Бурчев" — с. Ива-
новци, Т. Велес на име Стојче Величковски, 
Скопје. (2505) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во Македонски брод на име 
Јордан Симјановски, Скопје. (2506) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ 
„Никола Тесла" — Скопје на име Васил Посто-
ловски, Скопје. (2507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Каранфилова, Скопје. (2508) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мира Томашевска Скопје. (2509) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Душка, Љупчо и Драган Колев-
ски, Скопје. (2510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефан Зафировски, Скопје. (2511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петко Башовски, Скопје. (2512) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Насуф Сулиќ, Скопје. (2513) 

Индекс бр. 787, издаден од Архитектонско-
градежниот факултет — Скопје на име Ратко 
Бојаџиев, СкопЈе. (2514) 

Индекс бр. 514, издаден од Архитектонско«' 
градежниот факултет — Скопје на име Љубица 
Василевска, Скопје. (2515) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ванчо Китанов" — Пехчево 
на име Ѓорги Клетнички, с. Негрево. Берово. (2516) 

Решение за престанок на занаетчиска дејност 
— бербер, издадено од Собранието на општината 
Куманово на име Борис Илиевски, с. Романовце, 
Куманово. (2517) 

Индекс бр. 3310, издаден од Техничкиот факул-
тет — машински отсек — Скопје на име Милета 
Нинковиќ, Скопје. (2518) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Сабрије и Хусни Гаши, Скопје. 

(2519) 
Свидетелство за I година, издадено од Гимна-

зијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име Виолета 
Димитровска, Скопје. (2520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Цветан Лековски, Скопје. (2521) 

Свидетелство за I година, издадено од Училиш-
тето за санитарни техничари — Скопје на име Ве-
селинка Лековска, Скопје. (2522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга Матиќ, Скопје. (2523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџиб Ракип, Скопје. (2525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Алтана Јосифовска, с. Добрушево, 
Битола. (2527) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Кире Гаврилоски" — При-
леп на име Цветанка Наумоска, ул. „Цане Илије-
ски" бр. 78, Прилеп. (2528) 

Свидетелство од VIH одделение, издадено од 
Училиштето „Рампо Левката" — Прилеп на име 
Блаже Манешоски, с. Селце, Прилеп. (2529) 

Свидетелство од VHI одделение на име Илија 
Џолев, ул. „Б. Каракостев", бр. 49. Т. Велес. (2530) 

Ученичка книшка на име Ацо Димовски, ул. 
„Кирил Пејчинов" бр. 18, Т. Велес. (2531) 

Свидетелство за завршено VHI одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „В. Кид-
рич" — с. Тработивиште, на име Виолета Ѓоргиева, 
с. Истевник, Делчево. (2533) 

Свидетелство бр. 06-282/24 од I клас, издадено 
од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Миле Крстевски, ул. „8 октомври" бр. 41, Кр. 
Паланка. (2534) 

Свидетелство од I година индустриско училиш-
те на име Среќко Трпкоски, с. Копанце. Тетово. 

Свидетелство од VIH одделение, издадено од 
Вечерното училиште „К. Рацин" — Прилеп на име 
Љубомир Конески, ул. „Р. Иваноски" бр. 6, При-
леп. (2537) 

Свидетелство од Ш клас, издадено од ДИУ „Б. 
Тарцан" — Прилеп на име Брагоја Лазаревски, 
ул. „Костурска" бр. 45а, Т. Велес. (2538) 

Свидетелство од VHI одделение, издадено од 
Училиштето „Н. Тесла" с. Дупјачани на име Бла-
гоја Лазаревски, ул. „Костурска" бр. 45а, Т. Велес. 

Свидетелство од VHI одделение на име Мурат 
Халиловиќ, с. Десово, Прилеп. (2540) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Блага Стојаноска, с. Бело поле, Прилеп. (2541) 

Свидетелство за VHI одделение на име ѓорѓија 
Стеваноски, с. Десово, Прилеп. (2542) 

Здравствена легитимација на име Трајанка 
Митреска, ул. „Б. Николоски" бр. 4, Прилеп. (2543) 

Свидетелство од VIII одделение на име Петре 
Тотески, ул. „М. Пијаде" бр. 261, Прилеп. (2544) 

Здравствена легитимација на име Олга Мана-
к о в с к а , ул. „ЈНА" бр. 4а, Куманово. (2545) 

Свидетелство за завршен П клас. издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" Кр. Паланка на име Мит-
ко Симоновски, с. Одрено, Кр. Паланка. (2547) 

Свидетелства за завршен I и П клас, издадени 
од Гимназијата во Ресен на име Вера Јоновска, 
ул. „11 октомври" бр. 108, Ресен. (2548) 

Свидетелства од I и П клас гимназија на име 
Даница Хаџиничева, ул. „Титоградска" бр. 5, Т. 
Велес. (2549) 

Свидетелство од Ш година, издадено од СЕУ 
„Јовче Тесличков" на име Виолета Стројманова, ул. 
„9 ноември" бр. 2, Т. Велес. ' (2550) 

Сообраќајна дозвола бр. 52-47. издадена од СВР 
— Тетово на име Борис Петроски, ул. „Благоја 
Тоска" бр. 40, Тетово. (2551) 

Возачка дозвола бр. 2822, издадена од ОВР — 
Тетово на име Борис Петровски, ул. „Благоја Тос-
ка" бр. 40, Тетово. (2552) 

Свидетелство од VHI одделение на име Киро 
Петанчееки, с. Тополчани, Прилеп. (2553) 

Здравствена легитимација на име Звезда Трај -
коска, ул. ,,В. Корчагин" бр. 10, Прилеп. (2554) 

Возачка дозвола бр. 262, издадена од ОВР — 
М. Брод на име Фаик Шабаноски, с. Пласница, М. 
Брод. (2555) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аеми Асани, с. Пирок, Тетово. (2556) 

Свидетелство од Ш клас на име Џевџет Аме-
ти, с. Џепчиште, Тетово. (2557) 

Ученичка книшка за VI и V n одделение на име 
Јахи Шабани, с. Камењане, Тетово. (2558) 

Свидетелства за VI и VHI одделение на име 
Билал Ибрахими, с. Челопек, Тетово. (2559) 

Ученичка книшка за IV клас гимназија на име 
Мито Велјаноски, ул. „Н. Тесла" бр. 50, Гостивар. 

(2560) 
Свидетелство од П година на име Мате Ма-

тески, ул. „Херој Карпош" Кичево. (2561) 
Диплома за завршена гимназија на име Љубин-

ка Токовиќ, Берово. (2562) 
Здравствена легитимација на име Стојан Га-

шовски, ул. „М. Пијаде" бр. 20, Битола. (2563) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Советот на Стручната служ-
ба на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 8/73, за работното место: На-
чалник во Одделението за финансирање и анализа 
на здравственото осигурување наместо „Правен 
факултет" треба да стои „Економски факултет". 

Од Советот на Стручната служба на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија 

Стр. 350 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Археолошкиот му-

зеј — Скопје, 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место администратор 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат завршено средно образование; 
— да имаат најмалку две години практика во 

административни работи; 
— да ги исполнуваат сите услови по Законот 

за работни односи. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на лични доходи на работниците во Му-
зејот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со сите потребни документи да се до-
стават до конкурсната комисија на Археолошкиот 
музеј — Скопје. (412) 

Врз основа на член 53, 55, 57 и 60 од Основ-
ниот закон за изградба на инвестициони објекти 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 20/67), Хотелско-уго-
стителската работна организација „Интеримпекс-
Македонијатурист" — Скопје, како инвеститор на 
објектот — работите на реконструкција на бифето 
„Македонија" кое се наоѓа на ул. „Максим Горки" 
— Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за подобност на претпријатијата кои би уче-
ствувале во наддавањето по пат на приби-
рање понуди за реконструкција на бифето 
,,Македонија'4 на ул. „Максим Горки" — 

наспроти хотел „Македонија" 
во Скопје 

Пресметковната вредност на работите изнесува 
350 ООО динари. 

Техничката документација на увид се наоѓа во 
техничкото одделение при дирекцијата на „Маке-
донијатурист". 

Рокот за изведување на работите е два месеца. 
Рокот за доставување на понуди — пријави е 

15 дена, сметано од денот на објавувањето. 
Учесниците за резултатите од конкурсот ќе 

бидат известени по завршувањето на конкурсот, 
веднаш. 

Понудите — пријавите писмено да се достават 
до Хотелско претпријатие „Интеримпекс-Македо-
нијатуриет" — Скопје во техничкото одделение на 
дирекцијата која се наоѓа во Гранд хотел „Скопје". 

(423) 

Фармацевтската хемиска индустрија „Алкало-
ид" — Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за прием на: 
1. повеќе стручни соработници за териториите 

на СР Македонија, СР Црна Гора, СР Србија и 
САП Косово; и 

2. повеќе стручни комерцијални соработници за 
територијата на СР Македонија. 

У с л о в и : Фармацевтски или медицински ф а -
култет, над 1—4 години работно искуство, сопстве-
но возило и возачки испит. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-
ботните места. Молбите со потребните документи 
по ОЗРО (диплома, документ за работно искуство, 
заверен препис на возачка и сообраќајна дозвола) 

и куса биографија, се доставуваат до Општо-кад-
ровскиот сектор на Алкалоид — Скопје, Индустри-
ска 12. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. (424) 

Конкурсната комисија при Претпријатието за 
превоз на стоки, утовар и растовар „Солидарност" 
— Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Раководител на теретен сообраќај 
2. Правен референт 
3. Двајца финансиски книговодители 
4. Пет KB автомеханичари 
5. Референт за план и анализа 
6. Референт за експлоатација на возила 
7. Фактурист 
— Под точка 1 — висока стручна подготовка 

(сообраќаен или машински смер) со 2 години ра-
ботно искуство од кои 1 година на раководно ра-
ботно место, или виша стручна подготовка (сообра-
ќаен или машински смер) со над 5 години работно 
искуство од кои 3 години на раководно работно 
место. 

— Под точка 2 — висока школска подготовка, 
дипломиран правник со над 4 години работен стаж. 

— Под точка 3 — средна стручна подготовка 
(економска) со над 3 години работно искуство во 
финансиска струка. 

— Под точка 4 — KB автомеханичар со 3 го-
дини работно искуство во струката. 

— Под точка 5 — висока школска подготовка, 
дипломиран економист со 3 години работно иску-
ство. 

— Под точка 6 — средно економско училиште 
со 2 години работно искуство, или средно сообра-
ќајно училиште со над 3 години работно искуство. 

— Под точка 7 — средно економско училиште 
со 2 години работно искуство и познавање на дак-
тилографи ја. 

Заинтересираните кандидати од машки пол да ја 
имаат регулирано воената обврска. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личен доход на претпријатието. 

Стан не е обезбеден. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. Молбите со кратка биографија за своето ра-
ботење и податоци за стручната подготовка се до-
ставуваат до конкурсната комисија при претпри-
јатието за превоз на стоки, утовар и растовар „Со-
лидарност" — Скопје, ул. „Нов живот" бб, населба 
Шуто Оризари, поштански ф а х 373. (471) 

Советот на Високата музичка школа — Скопје, 
врз основа на член 44 точка 10 од Законот за ви-
сокото школство на СРМ и Одлука на Советот, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на еден постојан или хонорарен 
стручен соработник или предавач по пред-

метот Кларинет 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од Законот за високото школство на СРМ. 
Покрај пријавата таксирана со еден динар, кан-

дидатите треба да поднесат дипломи за завршен 
факултет и кратка биографија. 

Предност имаат кандидати со објавени научни 
или стручни трудови, уметничка и педагошка деј-
ност од својата специјалност. 

Молбите со потребните документи да се подне-
суваат до Секретаријатот на ВМШ, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. (472) 
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Врз основа на член 56 од Статутот на Основ-
ното училиште „Ристески Ристе" од с. Д. Косовра-
сти. Конкурсната комисија на Основното училиште 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на Основното учи-
лиште „Ристески Ристе" — с. Д. Косоврасти 

У с л о в и : Кандидатите треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да имаат завршено филозофски факултет и 
2 години работно искуство или педагошка акаде-
мија и 5 години работно искуство во струката; 

— да поседуваат морално-политички и органи-
зациони способности. 

Кандидатите што ќе се јават на конкурсот тре-
ба да поднесат потребни документи за исполнува-
ње на општите и посебните услови заедно со куса 
биографија за движењето во службата. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Личниот доход ќе се определи според правил-
никот за распределба на личните доходи на Учи-
лиштето. 

Наставата се изведува на македонски наставен 
јазик. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (4/3) 

Врз основа на чл. 45 од Статутот на Медици,н-
скиот центар — Титов Велес и чл. 33 од Правил-
никот за стручно усовршување на работниците, ка-
ко и одлуката на советот од 28. П. 1973 година, 
Медицинскиот центар — Титов Велес 

распишува 

К О Н К У Р С 

за упатување на специјализација — лекар по 
специјалноста ШКОЛСКА МЕДИЦИНА 

У С Л О В И : 

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да имаат завршен медицински факултет и 
обавен задолжителен лекарски стаж; 

— положен стручен испит. 
— познавање на еден странски јазик. 
Кандидатот да е работник во Медицинскиот 

центар — Т. Велес. 
На избра,ниот кандидат, по овој конкурс, за 

време на социјализацијата му припаѓа личен до-
ход на висината определена со Правилникот за 
распределба на личните доходи. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Молбите со потребната документација да се до-
ставуваат до Одделот за општи работи на Меди-
цинскиот центар — Т. Велес. (475) 
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