
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 17 јули 1968 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

201. 

Врз основа на член 107 став 2 од Законот за 
високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65 и 
29/65), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВОНРЕДНОТО 
СТУДИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

1. Привремено се запира вонредното студирање 
на Медицинскиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 12-1570/1 
17 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

202. 
Врз основа на член 102 став 2 од Законот за 

високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65 и 
29/65), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запи-
шувањето на прва година во учебната 1968/69 годи-
на се ограничува на следниот број студенти: 

а) на Медицинскиот отсек — 250 редовни сту-
денти; 

б) на Стоматолошкиот отсек — 100 редовни сту-
денти. 

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

Бр. 12-1570/1 
17 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

203. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за по-

дигање на јавни споменици („Службен весник на 
СРМ" бр. 14/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНКУРС ЗА 
ИЗРАБОТКА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗВЕДБА НА 
СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛ-
НАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО 

КРУШЕВО 

I. За членови на Конкурсната комисија за 
спроведување конкурс за изработка идеен проект 
за изведба на споменик на Национално-ослободи-
телната борба и Ил миланското востание во Кру-
шево, се именуваат: 

1. акад. Михајло Апостолски, директор на Ин-
ститутот за национална историја; 

2. акад. Славко Јаневски, писател; 
3. Димитар Кондов ски, академски сликар; 
4. Перо Коробар, член на Републичкиот одбор 

на Сојузот на Здруженијата на борците од Народно-
ослободителната борба на Македонија; 

5. Димче Коцо, редован професор на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; 

6. Љубен Лапе, редовен професор на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; 

7. Вангел Мандаловски, претседател на Собра-
нието на општината Крушево; 

8. акад. Никола Мартиновски, академски сликар; 
9. дипл. инж. арх. Воислав Мачкиќ, урбанист-

планер; 
10. Боро Митричевски, академски сликар; 
11. дипл. инж. Петар Муличковски, доцент на 

Архитектонско-градежниот факултет во Скопје; 
12. Антоние Николовски, историчар на умет-

носта ; 
13. Димче Тодоровски, академски ва јар; 
14. Драги Тозија, претседател на Проев етно-кул-

турниот собор на Собранието на СРМ, и 
15. дипл. инж. Драган Шојлеески, пејсажен ар-

хитект. 
П. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 10-899/3 
3. јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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204. 
Врз основа н а член 8 од Законот за определува-

ње на работите што гсп в р ш и Радиотелевизија Скоп-
је („Службен весник на СРМ" бр. 4/66), И з в р ш -
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува ф у н к ц и ј а т а 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Радиотелевизија Скопје во Скопје: 

1. Киро Камберски, член на Претседателството 
на Ц К СМИ; 

2. инж. Милчо Коцаре, доцент на Електро-ма-
шинскиот ф а к у л т е т во Скопје; 

3. Ѓоко Митревски, член на Републичката кон-
ференција на ССРНМ; 

4. Музафер Туфаи , општествен работник во Ц К 
СКМ, и 

5. Миле Тортевски, секретар па одбор во Сто-
панската комора на Македонија . 

П. За членови на Советот на Радиотелевизија 
Скопје во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. Б у р х а н Адеми, потпретседател на Републич-
киот совет на ССЈ за Македонија ; 

2. Тито Беличанец, претседател на Универзи-
тетскиот одбор на Сојузот па студентите во Скоп-је; 

3. Стојмен М и х а ј ДОЕСКИ, АСИСТЕНТ на Институтот 
за социолошко-политички и правни и с т р а ж у в а њ а . 

4. Лазо Софијанов, пратеник, и 
5. д -р Радмила Угринова, вонреден професор на 

Ф и л о з о ф с к и ^ ф а к у л т е т во Скопје. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот па 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен ВеСНИК На 
Социјалистичка Република Македонија" . 

Бр. 14-830/1 
17 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

205. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 6 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на С Ф Р Ј 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и соодвет-
ните одредби на договорите за социјално осигуру-
вање на лицата кои вршат самостојна дејност и 
член 24 точка 5 од Статутот на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
— Скопје, Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Скоп-
је, на седницата одржана на 20 јуни 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ КОЕФИЦИЕНТ З А ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
УТВРДЕНИ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ 
САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ 

I 

На лицата кои вршат самостојна де-јност, освен 
на лицата од точка П на оваа одлука, основиците 

17 јули 1968 

на осигурување утврдени со договорите за социјал-
но осигурување на тие лица за 1968 година се пре-
сметуваат на нов износ со примена на валоризацио-
нен коефициент од 116. 

П 

На лицата кои вршат самостојна дејност како 
свештениците на Српската и Македонската право-
славна црква и на верските службеници на Ислам-
ската верска заедница, основиците на осигурување 
утврдени со договорите за социјално осигурување 
на тие лица за 1968 година се пресметуваат на нов 
износ со примена на валоризационен коефициент 
од 113,6. 

Ш 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 ј ануари 1968 година. 

С О Б Р А Н И Е НА Р Е П У Б Л И Ч К А Т А З А Е Д Н И Ц А НА 
С О Ц И Ј А Л Н О Т О ОСИГУРУВАЊЕ НА Р А Б О Т Н И -

Ц И Т Е — С К О П Ј Е 

Бр. 01-1996/1 
20 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

206. 
Врз основа на точка 1. 2. 1. од Привремените 

технички прописи за градење во сеизмички под-
рачја , објавени во додатокот на „Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр. 39/67, републичкиот секретар за индус-
три ја и трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ КАРТАТА НА СЕИЗМИЧКОТО 
МИКРОРЕОНИРАЊЕ НА ПОШИРОКОТО УРБА-

НИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

1. Картата на сеизмичкото микрореонирање на 
поширокото урбанистичко подрачје на градот Скоп_ 
је, издадена во декември 1967 година од Институтот 
за сеизмологија, земјотресно инженерство и урба-
нистичко планирање при Универзитетот во Скопје, 
СЕ УСВОЈУВА. 

2. Кар тата од претходната точка ќе се објави 
во „Службен весник на СРМ". 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" 

Бр. 01-2882/1 
1 јули 1968 година 

Скопје 
Републички секретар за 
индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с.р. 
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П Р И Л О Г 

КОН КАРТАТА НА СЕИЗМИЧКОТО МИКРОРЕО-
НПР АЊЕ НА ПОШИРОКОТО УРБАНИСТИЧКО 

ПОДРАЧЈЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

Текстот во Картата на сеизмичкото микрорео-
нирање на поширокото урбанистичко подрачје на 
градот Скопје се дополнува и со следното: 

1) За посложени конструктивни системи се сме-
таат: 
— Објекти предвидени во таблицата бр. 1, 

под реден број 1 од привремените технички 
прописи за градење во сеизмичките под-
рачја („Сл. лист на СФРЈ" број 39/67), 

— Објектите наброени во член 8 од За -
конот за изградба на инвестициони објек-
ти („Сл. весник на СРМ" број 35/67), 

— Објекти кои се фундираат на неповолни 
геомеханички услови во присуство на 
подземна вода, 

— Објекти кои, како типски, се применуваат 
повеќекатно, независно од својата голе-
мина или комплицираност на конструкци-
јата. 

2) Водоплавни^ терени покрај р. Вардар, кои се 
со Генералниот урбанистички план на Скоп-
је предвидени за зеленило, да останат како 
такви се до реализацијата на предвидената 
регулација на р. Вардар. 

(Картата на сеизмичкото микрореонирање на 
поширокото урбанистичко подрачје на градот Скоп_ 
је, во погоден размер, ќе ја објави Институтот во 
вид на публикација бр. 12). 

207. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Тарифата за височината на трошоци-
те за уредување на градежното неизградено земјиш-
те за подрачјето на град Радовиш по 1 кв. м. повр-
шина, што ја донело Собранието на општината Ра -
довиш, по одржаната јавна расправа на 7 јуни 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува ставот 2 на точката I од Тари-
фата за височината на трошоците за уредување 
на градежното неизградено земјиште за подрачјето 
на град Радовиш по 1 кв. м. површина, која е сос-
тавен дел на Одлуката за начинот на уредување 
и користење на градското земјиште („Службен глас-
ник на општината Радовиш" бр. 4/66 и бр. 13/67). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во „Службен гласник 
на општината Радовиш." 

3. Група на граѓани од Радовиш поднесе до 
Уставниот суд на Македонија претставка со ба-
рање да се поведе постапка за оценување на зако-
нитоста на споменатата Одлука, наведувајќи дека 
е неправилно што со неа се определува учество 
во трошоците за уредување на градското земјиште 
и за поранешните сопственици на градежното зем-
јиште и дека по неа не се изјасниле собирите на 
избирачите на град Радовиш. 

Оценувајќи ја оправданоста на поднесеното ба-
рање Уставниот суд најде дека прашањата поради 
кои се напаѓа Одлуката не претставуваат основ за 
поведување на постапката за оценување на нејзина-
та законитост. Меѓутоа, Судот застана на становиште 
дека основно може да се постави прашањето за со-
гласноста на став 2 на точка I од Тарифата за ви-
сината на трошоците за уредување на градежното 
неизградено земјиште за подрачјето на град Радо-
виш по 1 кв. м., која е составен дел на Одлуката, 
со одредбите на Законот за уредување и користење 
на градското земјиште („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ" бр. 15/65). 

По одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
утврди дека износите во Тарифата, како учество 
во трошоците за уредување по 1 кв. м. површина 
градежно неизградено земјиште, не се еднакво оп-
ределени за граѓаните и работните и другите орга-
низации. Според став 2 на точка I од Тарифата, 
работните и другите организации при добивањето 
на одобрение за градба на општествени простории 
ќе плаќаат на име трошоци за уредување на гра-
дежното земјиште во износ на тарифата зголемена 
за 150% од износот што го плаќаат граѓаните. 

Уставниот суд смета дека Собранието на општи, 
ната Радовиш нема основ за такво нееднакво тре-
тирање на работните и другите организации, во од-
нос на граѓаните, во плаќањето на учеството во 
трошоците за уредување на градското земјиште. 

Прашањата за уредување и давање на користе-
ше градско земјиште, како и за почетната височина 
на учеството во трошоците за уредување на тоа 
земјиште, се регулирани во Законот за уредување 
и користење на градското земјиште. Од одредбите 
на овој закон не произлегува можност за определу-
вање на нееднакви обврски во учеството на трошо-
ците за уредување на градското земјиште за оддел-
ни категории на корисници. 

Поради тоа, Уставниот суд на основа член 25 
од Законот за Уставниот суд на Македонија одлу-
чи да го укине ставот 2 на точка I од Тарифата 
за височината на трошоците за уредување на гра-
дежното неизградено земјиште за подрачјето на 
град Радовиш по 1 кв. м. површина. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Македонија одржана на 3 јули 
1968 година. 

У. бр. 21/67 
3 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

208. 
Уставниот суд на Македонија решава јќи по ба-

рањето да се оцени уставноста и законитоста на Од. 
лука та на Советот на Гимназијата »Гоце Делчев" 
во Куманово за измени и дополнувања на Правил-
никот за распределба на личните доходи на на-
ставниците и работниците во постојанен работен 
однос, од 30 јуни 1967 година — по јавната рас-
права одржана на 7 и 17 јуни 1968 година, на ос-
нова член 23 од Законот за Уставниот суд на Ма-
кедонија, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се одлага одлучувањето за уставноста и за-

конитоста на Одлуката за измени и дополнувања 
на Правилникот за распределба на личните дохо-
ди на наставниците и работниците во постојанен 
работен однос донесена од Советот на Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на 30.У1.1967 година. 

На Советот на Гимназијата „Гоце Делчев" во 
Куманово му се дава можност да ја усогласи сво-
јата одлука со Уставот и законите до 30 септем-
ври 1968 година. 

2. Ова решение на Уставниот суд, согласно член 
68 од Законот за Уставниот суд на Македонија ќе 
се објави во Службениот весник на Социјалистич-
ка Република Македонија и во Гимназијата „Гоце 
Делчев" во Куманово на начин предвиден за обја-
вување на општите акти. 

3. Постапката за оценувањето на уставноста и 
законитоста на Одлуката за измени и дополнувања 
на Правилникот за распределба на личните дохо-
ди на наставниците и работниците во постојанен 
работен однос во Гимназијата »Гоце Делчев" е по-
ведена по барањата на одделни членови на работ-
ната заедница. Тие во своите претставки до Ус-
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тавниот суд истакнаа дека, при донесувањето на од-
луката, Советот на Гимназијата не ги почитувал 
правата на работната заедница таа да се искаже за 
содржината на Одлуката, дека Одлуката се при-
менува со повратно дејство и дека содржи основи и 
мерила за распределба на личниот доход што не 
се во склад со уставното начело за распределба 
според трудот и резултатите на трудот. 

4. По одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Македонија најде: 

а) Одлуката за измени и дополнувања на Пра-
вилникот за распределба на личниот доход е до-
несена од Советот на Гимназијата без претходно 
разгледување на предлогот на собирот на работ-
ните луѓе и без претходно истакнување предлог-
одлуката на увид на работниците, иако според за-
конските и статутарните одредби Советот бил дол-
жен тоа да го стори. 

Уставниот суд на Македонија смета дека непо-
читувањето на законските и статутарните одредби 
за донесување на општите акти во работните орга-
низации, особено оние за правата на работните лу-
ѓе претходно тие на собири да ги разгледуваат, 
претставува кршење на нивните самоуправни пра-
ва. 

При заземање на овој став Уставниот суд го 
ценеше наводот дека работните луѓе на Гимнази-
јата биле запознати со содржината на предлог-
одлуката и дека за него се изјасниле на состанокот 
на синдикалната организација. Уставниот суд за-
стана на становиште дека претресувањето на пред-
лог-одлуката на синдикален состанок не може да го 
замени нејзиното разгледување од работните луѓе 
на нивните собири. Ова поради тоа што, според 
уставните и законските одредби, за постапката при 
донесување на општите акти, работните луѓе преку 
собирите обезбедуваат свое влијание врз донесу-
вањето на тие акти. 

б) Со Одлуката за измени и дополнувања на 
Правилникот за распределба на личниот доход, се 
воведени нови основи и мерила за утврдувањето 
на личниот доход на работниците на Гимназијата. 
На таа одлука и е дадено повратно дејство, би-
дејќи содржи клаузула дека ќе се применува од 
1 јануари 1967 година, иако е донесена на 30 јуни 
таа година. 

Уставниот суд на Македонија смета дека со-
гласно со Уставот општите акти за воведувањето на 
нови основи и мерила за распределба на личните 
доходи, доколку со нив се воспоставуваат нови ме-
ѓусебни односи на работните луѓе во остварување-
то на нивниот личен доход, можат да се приме-
нуваат само по нивното влегување во сила. 

в) Според уставните одредби за распределбата 
на личниот доход, на секој работен човек во работ-
ната организација му припаѓа, согласно со начелото 
за распределба според трудот, личен доход според 
резултатите на неговиот труд и работата на работ-
ната единица и работната организација како це-
лина. При тоа, работните организации се овластени 
со самоправните општи акти да ги утврдуваат ос-
новите и мерилата за распределба на личниот до-
ход и се должни со утврдените основи и мерила на 
секој работник да му го овозможат остварувањето 
на личниот доход согласно со уставните принципи. 

Ценејќи ги основите и мерилата за утврдува-
ње на личниот доход на работниците на Гимнази-
јата »Гоце Делчев", содржани во Одлуката, Ус-
тавниот суд на Македонија констатира дека со Од-
луката за измени на Правилникот се воведува так-
ва распределба на личниот доход според која си-
те работни луѓе што имаат еднаква школска под-
готовка со положен стручен испит и работно ис-
куство до 30 години имаат еднаков и во фиксен 
износ утврден личен доход. Таквиот начин на утвр_ 
дување на основи и мерила за распределба на лич-
ниот доход не е во согласност со уставното начело 
за распределба според трудот. 

5. Уставниот суд на Македонија реши на Со-
ветот на Гимназијата да му даде можност да ги 
отклони неуставностите и незаконитостите содржа-
ни во Одлуката поради следните причини: 

а) Одлуката за измени и дополнувања на Пра-
вилникот е донесена во текот на 1967 година, кога 
започнале со работа заедниците за образование, 
кои како основ за финансирање на воспитно-обра-
зовните установи предвидувале просечни износи за 
одделни категории на работници. Тие критериуми за 
финансирање на воспитно-образовните установи во 
работната организација биле прифатени како основи 
и мерила за распределба на личниот доход. 

б) Во текот на расправата Уставниот суд кон -
статира дека неуставноста и незаконитоста во Од-
луката за измена и дополнување на Правилникот за 
распределба на личниот доход во работната органи-
зација се веќе согледани и дека веќе се -приста-
пило кон изготвување на нов правилник за распре-
делба на личните доходи. 

На основа на овие факти Уставниот суд одлучи 
како во диспозитивот. 

6. Ова решение е донесено на седницата на Ус-
тавниот суд на 20.У1.1968 година. 

У. бр. 79/67 
20.VI.1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

209. 
Уставниот суд на Македонија одлучувај ки по 

барањето да се оцени уставноста и законитоста на 
Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот 
за процена на работните места и распределба на 
личниот доход на запослените работници во работ-
ната организација, бр. 718 од 22 ноември 1967 година 
и на Одлуката за внатрешна распределба на сред-
ствата, бр. 714 од 18 ноември 1967 година донесени 
од Советот на Основното училиште „Трајко Ан-
дреев" во Титов Велес — по јавната расправа одр-
жана на 7 јуни 1968 година, на основа член 23 од 
Законот за Уставниот суд на Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се одлага одлучувањето за уставноста и за-

конитоста на Одлуката за измени и дополнувања 
на Правилникот за процена на работните места и 
распределба на личниот доход на запослените ра-
ботници во работната организација, бр. 718 од 22 
ноември 1967 година и на Одлуката за внатрешната 
распределба бр. 714 од 18 ноември 1967 година до-
несени од Советот на Основното училиште „Трајко 
Андреев" од Титов Велес. 

На Советот на Основното училиште „Трајко Ан„ 
дреев" во Титов Велес му се дава можност да ги 
усогласи своите одлуки со Уставот и законите до 
30 септември 1968 година. 

2. Ова решение на Уставниот суд согласно член 
68 од Законот за Уставниот суд на Македонија" ќе 
се објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" и во Основното училиште 
„Трајко Андреев" во Титов Велес на начин пред-
виден за објавување на општи акти. 

3. Постапката за оценување на уставноста и за-
конитоста на одлуките е поведена по барање на 
група просветни работници на работа во Основното 
училиште „Трајко Андреев" во Титов Велес. Тие 
во својата претставка до Уставниот суд истакнаа 
дека со одлуките биле повредени самоуправните 
права на работните луѓе во училиштето да се 
изјаснат за содржината на овие одлуки, дека се 
применувале со повратно дејство и дека критери-
умите за утврдување на личните доходи не биле 
во согласност со уставното начело за наградува-
ње според трудот и резултатите на трудот. 
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Разгледувајќи ги поставените барања Устав-
нлст суд најде дека е оправдано само барањето да 
се оцени уставноста и законитоста на критериумите 
за распределба на личните доходи утврдени во на-
ведените акти. 

4. По одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Македонија најде: 

Според уставните одредби за распределбата на 
личниот доход на секој работен човек во работна-
та организација му припаѓа согласно со начелото 
за распределба според трудот, личен доход според 
резултатите на неговиот труд и работата на работ-
ната единица и работната организација како цели-
на. При тоа, работните организации се овластени 
со самоуправните општи акти да ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на личниот 
доход и се должни со утврдените основи и мери-
ла на секој работник да му го овозможат оствару-
вањето на личниот доход согласно со уставните 
принципи. 

Ценејќи ги основите и мерилата за утврдување 
на личниот доход на работниците на Основното 
училиште „Трајко Андреев" во Титов Велес, со-
држани во одлуките, Уставниот суд на Македони-
ја констатира дека со одлуките за измени на Пра-
вилникот се воведува таква распределба на лич-
ниот доход според која сите работни луѓе што 
имаат еднаква школска подготовка со положен 
стручен испит имаат еднаков и во фиксен износ 
утврден личен доход. Таквиот начин на утврдува-
ње на основи и мерила за распределба на лич-
ниот доход не е во согласност со уставното начело 
за распределба според трудот. 

5. Уставниот суд на Македонија реши на Со-
ветот на училиштето да му даде можност да ги 
отклони неуставностите и незаконитостите содржани 
во одлуките поради следните причини: 

а) Одлуката за измени и дополнувања на Пра-
вилникот е донесена во текот на 1967 година, кога 
започнале со работа заедниците за образование, кои 
како основ за финансирање на воспитно-образов-
ните установи предвидувале просечни износи за 
одделни категории на работници. Тие критериуми 
за финансирање на воспитно-образовните установи 
во работната организација биле прифатени како ос„ 
нови и мерила за распределба на личниот доход. 

б) Во текот на расправата Уставниот суд кон-
статира дека неуставноста и незаконитоста во Од-
луката за измена и дополнување на Правилникот 
за распределба на личниот доход во работната ор-
ганизација се веќе согледани и дека веќе се при-
стапило кон изготвување на нов правилник за рас-
пределба на личните доходи. 

На основа на овие факти Уставниот суд од-
лучи како (во диспозитивот. 

6. Ова решение е донесено на седницата на 
Уставниот суд на 20.Л7ТЛ968 година. 

У. бр 95/67 
20. VI. 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

210. 
Уставниот суд на Македонија решава јќи по ба-

рањето да се оцени уставноста и законитоста на 
Одлуката за изменување на Правилникот за рас-
пределба на личниот доход на работниците, бр. 412 
и на Одлуката за пресметка на личниот доход за 
времето од месец март до октомври 1967 година, бр. 
413 донесени од работната заедница на Основното 
училиште „Благој Кирков" во Титов Велес на 

1.XI. 1967 година, — по јавната расправа одржана 
на 7 јуни 1968 година, на основа член 23 од З а -
конот за Уставниот суд на Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се одлага одлучувањето за уставноста и за -

конитоста на Одлуката за изменување на Правил-
никот за распределба на личниот доход на работ-
ниците, бр. 412/67 и на Одлуката за пресметка на 
личниот доход за времето од месец март до ок-
томври 1967 година бр. 413/67 донесени од работ-
ната заедница на Основното училиште „Благој Кир_ 
ков" во Титов Велес на 1.Х1.1967 година. 

На работната заедница на Основното училиште 
„Благој Кирков" во Титов Велес и се дава мож-
ност да ги усогласи одлуките со Уставот и зако-
ните до 301 септември 1968 година. 

2. Ова решение на Уставниот суд согласно член 
68 од Законот за Уставниот суд на Македонија ќе 
се објави во Службениот весник на Социјалистичка 
Република Македонија и во Основното училиште 
„Благој Кирков" во Титов Велес на начин пред-
виден за објавување на општите акти. 

3. Постапката за оценување на уставноста и 
законитоста на одлуките е поведена по барање на 
група просветни работници на работа во Основното 
училиште „Благој Кирков" во Титов Велес. Тие 
во својата претставка поднесена до Уставниот суд 
сметаат дека со овие одлуки биле повредени само-
управните права на работните луѓе во училиштето 
да се изјаснат за содржината на одлуките; дека 
се применувале со ретроактивно дејство; дека содр-
желе такви критериуми за наградување кои не би-
ле во согласност со уставното начело за распредел-
ба според трудот и резултатите од трудот. 

4. По одржаната јавна расправа, Уставниот 
суд на Македонија на јде : 

а) Со одлуките се повредени одредбите од по-
стапката за донесување на акти од ваков вид п о д -
ведени во законот и Статутот на училиштето. Спо-
ред законот и Статутот надлежен орган за доне-
сување на актот за измена на Правилникот за рас-
пределба на личните доходи е работната заедница 
во целина. Меѓутоа, одлуките не се донесени од 
работната заедница. Непочитувањето на одредби-
те на законот и Статутот со кои е регулирана по-
стапката за донесување на н о р м а т и в и т е акти во 
работните организации претставува нарушување на 
самоуправните права на работните луѓе гарантира-
ни со Уставот. 

б) Со Одлуката за измени на Правилникот за 
распределба на личниот доход, се воведени нови 
основи и мерила за утврдување на личниот доход 
на работниците во училиштето. На таа одлука е 
дадено повратно дејство бидејќи се применува од 
1 март 1967 година и ако е донесена на 1 ноември 
таа година. 

Уставниот суд на Македонија смета дека со-
гласно со Уставот општите акти за воведување 
на нови основи и мерила за распределба на лич-
ните доходи, до колку со нив се воспоставуваат 
нови меѓусебни односи на работните луѓе во оства-
рувањето на нивниот личен доход, можат да се при-
менуваат само по нивно влегување во сила. 

в) Според уставните одредби за распределба 
на личниот доход, на секој работен човек во работ-
ната организација му припаѓа согласно со начелото 
за распределба според трудот, личен доход според 
резултатите на неговиот труд и работата на работ-
ната единица и работната организација к а к о цели-
на. При тоа, работните организации се овластени 
со самоуправните општи акти да ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на личниот 
доход и се должни со утврдените основи и мерила 
на секој работник да му го овозможат остварува-
њето на личниот доход согласно со уставните 
принципи. 
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Ценејќи ги основите и мерилата за утврдува-
њето на личниот доход на работниците на Основ-
ното училиште „Благој Кирков", содржани во Од-
луката, Уставниот суд на Македонија констатира 
дека со Одлуката за измени на Правилникот се 
воведува таква распределба на личниот доход спо-
ред која сите работни луѓе што имаат еднаква 
школска подготовка со положен стручен испит 
имаат еднаков и во фиксен износ утврден личен 
доход. Таквиот начин на утврдување на основи и 
мерила за распределба на личен доход не е во 
согласност со уставното начело за распределба спо-
ред трудот. 

5. Уставниот суд на Македонија реши на ра-
ботната заедница на училиштето да и даде мож-
ност да ги отклони неуставностите и незаконито-
стите содржани во одлуките поради следните при-
чини: 

а) Одлуката за измени на Правилникот е до-
несена во текот на 1967 година, кога започнале со 
работа заедниците за образование, кои како основ 
за финансирање на воспитно-образовните установи 
предвидувале просечни износи за одделни катего-
рии на работници. Тие критериуми за финансира-
ње на воспитно-образовните установи во работна-
та организација биле прифатени како основи и 
мерила за распределба на личниот доход. 

б) Во текот на расправата Уставниот суд кон-
статира дека ^ у с т а в н о с т а и незаконитоста во Од-
луката за измена на Правилникот за распределба 
на личниот1 доход во работната организација се ве-
ќе согледани и дека веќе се пристапило кон изгот-
вување на нов правилник за распределба на лич-
ните доходи. 

На основа на овие факти Уставниот суд одлу-
чи како во диспозитивот. 

6. Ова решение е донесено на седницата на Ус-
тавниот суд на 20ЛПМ968 година. 

У. бр. 1/68 
20. VI. 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Петрова Благуна од село Стругово, поднесе туж-
ба до овој суд за развод на бракот против Петров-
ски Ванчо, од е. Журче . Бидејќи тужениот Ванчо 
сега е во неизвесност и со непозната адреса, се 
поканува во срок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 316/63. (46) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 
Пред судот се води постапка по предлог на 

Павлина Кушева, родена Унева, од Скопје, за огла-
сување за загубено свидетелство што го имана за 
завршен шестомеоечен курс за дактилографи ја во 
Скопје во 1955 година, но истото е исчезнато во Ј 963 
година при селидбата во Република Мали. 

Се повикува секој што го поседува или знае 
нешто за свидетелството да соопшти во судот во 
срок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 501/68. 
(47) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1212, страна 1117, книга V, е запишана под 
фирма: Градежна занаетчиска задруга „Сарај" — 
Скопје, ул. „Димитрије Туцовиќ" бр. 34а. Предмет на 
работењето на задругата е ѕидаро-фасадерека деј-
ност. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
на 20. I. 1968 година од група граѓани и тоа: Но-
вевски Стој миров Венче, Петров Јакомов Стојан, 
Камбер Сабри, Спасевски Димитрија, Србиновски 
Димов Стојан, Превала Далип Шабан, Труј овски Ви-
дан Алексо', Миргиќ Светислав Станимир, Димов-
ски С. Доде, Коцирков Костадинов Ристо, Танчев 
Благоја Мојсеј, Труј овски Виданов Ѓорѓија, Томев-
ски Николов Војне и Џиновски Натал.ев Видој.?. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Џ И Н О В С К И Натаљев Видоје, в.д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Грујовски Ѓорѓија, Димовски Доне ,Новевски Вен-
че, Груевски Алексо и Џиновски Видоје. Претседа-
тел на управниот одбор е Новевски Венче. Прет-
седател на привремениот задружен совет е Томев-
ски Војно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
383 ОД 26. IV. 1968 година. (1005) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1041, страна 191, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Трговското прет-
пријатие на големо и мало за купопродажба и по-
средување „Југопромет" —• Скопје, Спасовски Ван-
ков Зарко, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в.д. директор на претпријатието е назначен 
Вељковиќ К а | Р а н Ф , и л а Томислав. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 8. ХП. 1967 
година. 

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

1225 од 19.' ХП. 1967 година. ' (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1041, страна 191, книга I, е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Вељковиќ К а -
ранфила Томислав, досегашен в.д. директор на Тр-
говското претпријатие на големо и мало за купо-
продажба и посредување „Југо-прсмет" — Скопје 
му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на претпријатието е назначат 
Тасевски Лазо, Тој претпријатието ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со новоиазначениот потписник Ристов-
ски Арсо, сметано од 22. Ш. 1968 година. 

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

334 од 26. Ш. 1968 година. (930) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 2*20, страна 583, книга I, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со железни, метал-
ни, технички и електротехнички материјали „Тех-
нометал — Македонија" — импорт-експорт — Скоп-
је — Продавница „Меркес" — Скопје, ул. „НО" бр. 
67а. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на железни, метални и технички 
материјали, електротехнинки стоки, хемиски бои и 
лакови, пластични производи од црна металургија, 
водоводни и канал, материјали и други стоки пред-
видени со дејноста на претпријатието. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „Технометал-Македонија" — 
Скопје, со одлука бр. 02-710 од 29. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Младенов Томе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
120 од 21. П. 1968 година. (613) 

Работната организација за промет со мешани стоки 
на големо и мало „Пирин" од Делчево, Горѓи Дана-
илов Давитковски е назначен за директор на прет-
пријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 02-180 од 18. IX 1967 година на 
работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
386/67. (ИЗ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1967 година, рег. бр. 12/59, книга Ш, е за -
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Охрид на Работната организација 
„Жито-Македонија" — прехранбен комбинат — 
Скопје — Филијала во Охрид, уште и со: продажба 
на производи врз база на шеќер и какао, сувомесни 
производи, конзерви од риба и месо и безалкохол-
ни пијалоци. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 571/3 од 31. X. 1967 година од работничкиот со-
вет на Прехранбениот комбинат „Жито-Македони-
ја" — Скопје — Филијала во Охрид и решението 
бр. 07-13619 од 14. XI. 1967 година од Одделението 
за надзор и контрола на Собранието на општината 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
359/67. (84) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. ХП. 1967 година, страна 279, реден број 17, е з а -
пишано основање на Продавница, со седиште во 
Злетово. Продавницата ќе врши продажба на тек-
стилна и галантериска стока. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Но-
ва трговија" од Штип. 

Раководител на продавницата е Дафина Ефти-
мова, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќ е го објавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 706 од 17. I. 1967 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
417/67. (115) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 80/55, книга П, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Прилепската 
пивара и гласи: Индустрија за пиво и слад „Јоска 
Јорданоски-Сандански" — Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-75/1 од 3. V. 1967 год, на работничкиот совет на 
Прилепска пивара — Прилеп и решението бр. 04-4819 
од 7. XI. 1967 година од Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Прилеп 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
341/67. (89) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. ХП. 1967 година, страна 279, реден број 6, е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
„Југо-тутун" — здружено претпријатие — Скопје 
„Горица" во Виница, Ј аким Иванов Бубински, на 
чие мЈесто за директор е назначен Димитар Лазаров 
Чаршавски. 

Промената на директорот на претпријатието е 
извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 
03-814 од 11. УП. 1967 година на работничкиот совет 
на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
453/67. (118) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 4/59, книга П, е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Рампо .Цев-
ката" од е. Кадино Село, престана со својата рабо-
та и се брише од регистарот на стопанските орга-
низации, кој го води овој суд, поради присоедину-
вање кон Земјоделскиот комбинат „Прогрес", село 
Долнени и стана негов погон. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бо. 363 од 19. IX. 1967 година на Земјоделската за-
друга „Рампо Левката" е. Кадино Село и одлу-
ката бр. 2383 од 15. IX. 1967 година од работничкиот 
совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" — е. 
Долнени. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 335/67. (92) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. XI. 1967 година, страна 186, реден бр. 19, е за-
пишано проширувањето на дејноста на Трговското 
претпријатие со мешани стоки „Црн врв" од Про-
биштип уште и со трговски стоки на големо. 

Во иднина претпријатието ќе го носи следниот 
назив: Трговско претпријатие на мало и големо со 
мешани стоки „Црни врв" — Пробиштип. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 386 од 5. УШ. 1967 година на 
работната заедница н а претпријатието и потврдата 
бр. 04-1977/1 од 4. ХП. 1967 година на Одделението 
за стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
397/67. (122) 

Окружниот стопански суд во Вито па објавува 
дека во "регистарот на стопанските организации, на 
11. XI. 1967 година, рег. бр. 3^/66, книга П, е запи-
шано следното: Продавницата за намештај бр. 2 
„Треска" во Ресен на Претпријатието за дрвна инду-
стрија „Треска" од Скопје, престана со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации, кој го води овој суд. 

Овча промена е извршена врз основа одлуката 
бг>. 20678 од работничкиот совет на Претпријатието 
за доена индустрија „Треска" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бг). 
350/67. (93) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. ХП. 1967 година, страна 166, реден бт>о.1 28, е 
запишано следното: Досегашниот в.д. директор на 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. XI. 1967 година, страна 440, реден бр. 1, е запи-
шано основање на Автотранспортно претпријатие 
„6 Ноември", со седиште во Радовиш. Претпријатие-
то ќе врши превоз на стоки и патници и вршење 
услуги во својата механичка работилница — меха-
ничка дејност. 

В.Д. директор на претпријатието е Љупчо Кири-
лов Лукаров, кој е овластен да го претставува и 
потпишува претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката на основачкото собрание од 7. XI. 
1967 година, и тоа: Љупчо Кирилов Лукаров, Стој-
мен Трајанов Манасиев, Тошо Спасов Лукаров, Ва-
сил Лазов Димов, Димитар Герасимоо Долдуров, 
Ванчо Томов Мур адилов, Амет Шабанов Усниов, 
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Ристо Методиев Бучков, Лазо Трајанов Манасиев, 
Никола Спасов Јованов и Благој Ил јев Манев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
396/67. (123) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. ХП. 1967 година, страна 424, реден број 16, е за-
пишана промената на фирмата на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Бел камен" од Радо-
виш, која ќе се вика: Трговска работна организација 
„Тргопромет" — Радовиш. 

Промената на фирмата на претпријатието е 
запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 3 
од 4. ХП. 1967 година на работничкиот совет на 
претприј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
442/67. (125) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. ХП. 1967 година, страна 442, реден бр. 15, е за -
пишано основање на Продавница број 36, со се-
диште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифов ски" бр. 11. 

Продавницата ќе врши продажба на свежо месо 
и месни производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Македонија" од Стру-
мица. 

Раководител на продавницата е Киро Танчев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 574/02 од 25. УП. 1967 година 
на работничкиот совет на претпријатието и реше-
нието бр. 07-6511/1 од 21. XI. 1967 година на Сани-
тарниот инспектор на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
444/67. (127) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. ХП. 1967 година, страна 442, реден број 16, е з а -
пишано основање на Продавница број 32, со се-
диште во Струмица, ул. „Стара централа." 

Продавницата ќе врши продажба на стоки кои 
се предмет на работењето на претпријатието. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Македонија" од Стру-
мица. 

Раководител на продавницата е Велик Ќучуков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува директорот на претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 490 од 25. VI. 1967 година на 
работничкиот совет на претпријатието е решението 
бр. 07-30 од 9. X. 1967 година на Собранието на оп-
штината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
445/67. (128) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 12. 
ХП. 1967 година, страна 407, реден број 14, е за-
пишано проширувањето на дејноста на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Македонија" од 
Струмица, уште и со: продажба на железари ја и 
градежни материјали, продажба на електро уреди, 
на текстил и конфекција, трикотажа и галантери-
ја, продажба на намештај ; откуп и продажба на 
земјоделски производа од индивидуални производи-
тели, задруги или земјоделски комбинати вршење 
угостителска дејност (точење на алкохолни пија-
лоци). 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 512 од 17. УП. 1967 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
439/67. (134) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. ХП. 1967 година, страна 312, реден број 4, е за-
пишано проширувањето на дејноста на Занаетчис-
кото услужно претпријатие „Иднина" од Струмица, 
уште и со: продажба на производи на база на ше-
ќер и какао; продажба на деликатесни производи, 
алкохолни пијалоци, тутунски преработки и ки-
брит, разни печива, млеко и млечни производи; то-
чење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и ис-
храна. 

Истовремено е запишана и промената на фир-
мата, која во иднина ќе гласи: Занаетчиско услуж-
но-производно претпријатие „Иднина" — Стру-
мица. 

Проширувањето на дејноста како и промената 
на фирмата на претпријатието е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-885 од 14. XI. 
1967 година на работничкиот совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
406/67. (136) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. ХП. 1967 година, страна 312, реден број 3, е за-
пишана промената на досегашниот директор на З а -
наетчиското услужно претпријатие „Иднина" од 
Струмица, Јордан Кузев Манев, на чие место за ди-
ректор е назначен Ристо Гоце Николов, кој е овла-
стен да го претставува и потпишува претпријатието. 

Промената на директорот е извршена во реги-
старот врз основа одлуката бр. 4 од 15. ХП. 1964 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
407/67. (137) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 1, е запи-
шано п р е о с т а н у в а њ е на Продавницата број 111, со 
седиште во Штип (С. Село) од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Црвена ѕвезда" — Штип на 
Трговското претпријатие за трговија со колонијал-
ни, прехранбени, индустриски, мешани и други сто-
ки „Центроколонијал" од Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијално-прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Герасим Дими-
тров, ко ј не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на „Цен-
т р о м лониј ал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запиша-
но во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 
година на работничкиот совет на „Центроколонијал" 
— Скопје и одлуката бр. 09-1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на ЗИК 
„Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
423/67. (141) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 6, е за-
пишано преостанувањето на Продавницата Дели-
катес бр. 4, со седиште во Штип, ул. „Партизан-
ска" бр. 2, од 3 ем јод е леко-индустрискиот комбинат 
„Црвена ѕвезда" — Штип, на Трговското претпри-
јатие за трговија со колонијални, прехранбени, ин-
дустриски, мешани и други стоки „Центроколони-
јал" од Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Тра јче Цонев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколо-
нијал" — Скопје, 
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П р е о с т а н у в а њ е т о на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 
година на работничкиот совет на „Центроко пони јал" 
— Скопје и одлуката бр. 09-1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на З И К 
„Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
424/67. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1145, страна 749, книга V, е запишано под 
фирма : „Јадран" — претпријатие за лов, преработ-
ка, промет на риба и бродоремонт — Сплит — Сто-
вариште — Х л а д њ а ч а н а риба во Скопје, (поране-
шен аеродром). 

Предмет н а работењето н а стовариштето е про-
дажба на риба и рибни преработки на големо. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет „Јадран" — претпријатие за лов, преработка, 
промет на риба и бродоремонт — Сплит, со одлука 
од одржаната седница на 7. УШ. 1967 година. 

Раководител на стовариштето е Франин Борис. 
Стовариштето ќе го потпишува, з адолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 851 од 20. XI. 1967 година. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати ја и дуќаните, 
рег. бр. 1147 страна 757, книга V, е з апишана под 
фирма : Градежно-занаетчиска работна организација 
„Изооласт" — Скопје, ул. „229" бр. 2а. Предмет на 
работењето на организацијата е асвалтерска — изо-
лација на градежни објекти од влага. 

Градежно-занаетчиеката работна организација е 
основана од основачите — група граѓани на осно-
вачкото собрание, одржано на 22. УП. 1967 година 
и тоа: Ѓуровски Апостол, Ѓуровски Димитрија, Ма-
нојковиќ Драган, Цветковиќ Славко, Ј а х и Ќани, 
Иса ј Елмаз, Рангеловиќ Милан, Бо ј евиќ Арсеније, 
Петровски Никола, Касовски Стојко, Лазарове ки 
Б л а ж е , Паниќ Драгослав, Тасиќ Јованче, Јованов-
ски Александар, Богоевски Ѓорги и Велков Михаил. 

Претпријатието ќ е го потпишува, з адолжува и 
раздолжува Велков Василев Михаил, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред, банката е со еден потпис. 
Граде ж но- за н аети меката работна организација 

„Изопласт" — Скопје е конституирана на 29. УШ. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1192 од 8. ХП. 1967 година. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1144, страна 745, книга У, е запишано под 
фирма: Тртовско претпријатие на големо и мало 
„Интеркомерц" — Скопје, до училиштето „Лирија" . 
Предмет на работењето на. претпријатието е: про-
мет на трговски стоки на големо и мало со след-
ните гранки и производи: инструменти и други про-
изводи од прецизна механика, оптичка и ф о т о г р а ф -
ска гранка, оптички елементи, неупасувани, оптич-
ки елементи, упасувани очила и рамки за очила 
и др., прибор, двогледи, микроекопи и др. оптички 
инструменти, микроскопи и дифракциони апарати 
— електронски и протонски, ф о т о г р а ф с к и апарати 
и прибор од сите видови, делови за фотографски 
апарати и др., фотографски и кинематографски апа-
рати и прибор; инструменти за цртање, мерење и 
сметање, фотографски и кинематографски претре-
шен материјал од сите видови; хемикалии (органски 
и неоргански), бои, лакови и каучук целосна група 
на производот; медицински инструменти и прибор 
од сите видови, в к л у ч у в а ј ќ и лабораториска стакла-
ри ја и друго; средства за заштита при работа ХТЗ, 
П П З и друга заштита (целосна гранка); канцеларис-
ки материјал, хартија , школски прибор и целулоза, 
како и други индустриски и трговски стоки. 

Претпријатието е основано од основачите на ос-
новачкото собрание, одржано на 15. IX. 1967 година 
и тоа: Ангеловски Јосиф, Поповски Љубе, Узунов-
ски Илија , Илков ски Миле, Илиевски Петар, И л -
конски Ж и в к о , Пецановски Пецан, Ангеловски Спа-
се, Стојановска Ангелина, Зрлинова Горфена, По-
повски Бранко , Ј аневски Среќко, Сарачини Муса, 
Петковски Томе, Лубаровски д - р Петре, Б л а ж е в с к и 
д - р Б л а ж е , Кипри јановски Љубе, Хаиќ Олгица, Спи-
ровски Михајло , Бошковски Душко и Б у ж а р о в с к и 
Кузман. 

Претпријатието ќе го потпишува, з адолжува и 
р а з д о л ж у в а Петановски Пецан, в. д. директор, во 
границите на овластувањето 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 15. IX. 1967 

година, согласно записникот од одржаниот состанок 
на 15. IX. 1967 година. 

Од О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1098 од 20. XI. 1967 година. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1132, страна 697, книга У, е запишано след-
ното: Дејноста н а „Продукт-промет" — земјоделска 
производна работна организација — Скопје, соглас-
но одлуката на советот н а работната заедница од 
одржаната седница на 5. XI. 1967 година и елабо-
ратот за економска оправданост се проширува. 

Од областа на земјоделието: 
ќе се занимава со секаков вид на производство 

и откуп на земјоделието, како и соработување со 
индивидуалните производители, а кои не биле до-
сегашен предмет на работењето, одгледување се-
каков вид ж и в а стока и живина , како и откуп на 
истата. 

Од областа на трговијата: 
ќе в р ш и купопродажба на секаков вид стоки на 

големо и мало, посредување, застапување, во про-
метот и тоа на сите видови овошје и зеленчук, како 
и алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто така и 
на сите видови земјоделски и индустриски произ-
води, како и семенски материјали, кои се произве-
дуваат од областа н а земјоделието и индустријата; 
на сите видови производи од текстилната индустри-
ја ; на сите видови сточна храна , вештачки ѓубрива, 
заштитни средства во земјоделието', к а к о и гради-
нарски култури; на сите видови опрема, како« нова 
така и половна, угостителство, комунална дејност, 
електростопанство, железница , патишта, политич-
ко-територијалните организации, општествените ор-
ганизации, установите и други; на сите видови пре-
хранбени и колонијални индустриски стоки, од об-
ласта на прехранбената индустрија ; посредување во 
купопродажбата на недвижни имоти: земја, згради, 
објекти и други н е п о д в и ж н о с т ^ како овоштарници; 
сите видови стоки од областа на бижутеријата , поз-
замантеријата , кинка лери јата и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1123 од 7. ХП. 1967 година. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот н а претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1142, страна 737, книга У, е з апишано под 
фирма : Претпријатие за посреднички услуги „Кава -
дарско Поле" — Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 115. 
Предмет на работењето на претпријатието е: дове-
дување во врска на комитентите или к емитент со 
трето лице поради склучување на договор за опре -
делена работа од стоковниот промет (мешетарење/ 
и посредување во прометот на недвижни и п о д в и ж -
ни предмети што составуваат основни средства на 
работните организации. 

Претпријатието е основано од основачите на 
основачкото собрание одржано на И, IX. 1967 го-
дина и тоа: Петре Колев, Атанас Дончевски, Т р а ј -
ко Вла јков , Димитар Капсарев , Љ у п ч о Колев, К а -
терина Кировска , Антоние Лазаров, Елена Дими-
трова, Светислав Митиќ и Видан Бинов. 
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Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластување-
то, Колев Петре, в.д. директор, и Атанас Данчевски, 
ш е ф на комерцијалната служба. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието за посреднички услуги „Кава-

дарско Поле" — Скопје е конституирање на 11. IX. 
1967 година, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
957 од 6. XI. 1967 г. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 515, страна 1119, книга П, е запишана под 
фирма: Индустрија за падобрани и конфекција 
„Клуз" — Београд — Модна конфекција „Клуз" — 
Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 23. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сопствена стока и стока на други произ-
водители поради дополнение на асортиманот и тоа: 
текстил, куса и плетена стока и конфекција и тоа 
галантериска и базарева стока, крзнена стока и 
обувки. 

Продавницата е о к о в а н а од работничкиот совет 
на Индустријата за падобрани и конфекција „Клуз" 
— Белград — Модна конфекција „Клуз", со одлука 
од одржаниот состанок на 12. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тра јче Минов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1121 од 22. XI. 1967 година. (213) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
се огласуваат з а н е в а ж н и с л е д н и т е з а г у б е н и 

д о к у м е н т и : 

Здравствена легитимација на име Мемет Еми-
носки, е. Папраник, Дебар. (3155) 

Здравствена легитимација бр. 1672, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Назике Ба јрами Дураку, ул. 
„1 мај" бр, 8, Дебар. (3156) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
Филијала — Ресен на име Славица Димитриевска, 

е. Царев Двор, Ресен. (3157) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од К З СО — Филијала — Ресен н аиме Ленче Ма-
каровска, е. Д. Дупени, Ресен. (3158) 

Здравствена легитимација на име Доне М. Гогов, 
нас. Превалец. Т. Велес. (3159) 

Здравствена легитимација ва име Павлина Мит-
лова, ул. „Славјанска" бр. 3, Т. Велес. (3160) 

Свидетелство за завршено П год. средно сто-
панско училиште, издадено од Училиштето „Трајко 
Андреев" — Т. Велес на име Стево Амбарков, ул. 
„В. Циривири" бр. 46, Т. Велес. (3161) 

Свидетелство I год. УЗУС „Коле Неделков" на 
име Петре Миленков, ул. „Нови Велес" бр. 56, Т. 
Велес. (3162) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Зорка Гаврил Црначка, е. Двориш-
те, Берово. (3165) 

Здравствена легитимација бр. 627, издадена од 
К З СО — Пробиштип на име То са Наумова, е. Стр-
мош, Пробиштип. (3166) 

Здравствена легитимација бр. 13306, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Видана Анчева, е. Дол. 
Стубол, Пробиштип. (3167) 

Здравствена легитимација бр. 8069 на име Ајет 
Салиќ, е. Добарце, Тетово. (3168) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љазим Саљи Асани, е. Боговиње, Тетово. (3169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирко Илиевски, Скопје. (3170) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Такне Андонакис, Скопје. (3171) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фарис Љатифи, Скопје. (3172) 

Воена книшка издадена од Штип на име Дончо 
Кавраков, Скопје. (3173) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Мирко Дам јановски, Скопје. (3174) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абди Мемети, Скопје. (3175) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мите Митев, — Скопје. (3176) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Ристовски, Скопје. (3177) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
— Скопје на име Радмила Николова, Скопје, (3178) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибадет Нијази Демирова, Скопје. 

(3179) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Иван Мариќ, Скопје. (3180) 
Здравствена легитимациј аиздадена од ЗСО — 

— Скопје на име Димитар Вељанов, Скопје. (3181) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Соња Кралевска, Скопје. (3182) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Иса Хасанај , Скопје. (3183) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Илија Синадиновски, Скопје. (3184) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Вера Качујанова, Скопје. (3185) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мирослав Ациќ, Скопје. (3186) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Енвер Дергути, Скопје. (3187) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Линка Петкова, Скопје. (3188) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зоран Најдовски, Скопје. (3189) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Неџмедин Алија, Скопје. (3190) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Франциска Мајрајтер, Скопје. (3191) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сузана Мулазимовска, Скопје. (3192) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Миле Вучковић Скопје. (3193) 
Диплома за положен испит квалификуван ра-

ботник — столар, издадена од Училиштето за уче-
ници во стопанството „Димитрије Туцовиќ" — Ско-
пје на име Русе Трпевски, Скопје. (3194) 

Пасош бр. 040224, издаден од СВР — Скопје, на 
име Ќани Незиров, Скопје. (3195) 

Здравствена легитимација бр. 3377/4182, издаде-
на од ЗОО — Делчево, на име Милена Ангелова, 
Скопје. (3196) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милунка Цветиќ, Скопје. (3197) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илија Мицковски ,ул. ,,Св. Наум" бр. 
9, Битола. (3199) 

Здравствена легитиманша бр. 9333, издадена од 
ЗСО — Битола на име Лилјана Трајковска, ул. „ К у -
новац" бр. 107, Битола. (3200) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Петкана Степановска, ул. „Стрчич" 
бр. 10, Битола. (3201) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Битола на име Славе Г. Наумовски, ул. „Г. Ѓаковиќ" -
бр. 69, Битола. (3202) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од Прилеп на име Спасе Петрески, е. Заполжани, 
Прилеп. (3203) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ана Стој ческа, е. Слепче, Прилеп. 

(3204) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Јован Ристески, ул. „М. Ацев" бр. 
79в, Прилеп. (3205) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на ;:ме Данаил Богески, е. Кривогаштани, 
Прилеп. (3206) 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Амди Зе-
кировски, е. Лавци, Ресен. (3207) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Миле Стоименов, Дел-
чево. (3208) 

Индекс бр. 1564, издаден од П. А. во Битола на 
име Богољуб Поповски, ул. „Климетица" бр. 8, 
Струга. (3209) 

Здравствена легитимација на име Мане А. Миц-
ков, с. Бурдичево, Кочани. (3211) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Орде Бошкоски, ул. „Борка Талес-
ки" бр. 197, Прилеп. (3212) 

Индекс на име Спасе Станкоски, ул. „Цане Ко-
њарец" бр. 38 ,Прилеп. (3213) 

Здравствена легитимација бр. 5678, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Мурат Шукро Зорниќ, 
е. Житоше, Крушево. (3214) 

Здравствена легитимација на име Силко Нино-
ски, Струга. (3216) 

Свидетелство за I година УЗУС „Коле Недел-
ков" на име Алексо Прличков, ул. „К. Рацин" бр. 
22, Т. Велес. (3217) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Стојан С. Петровски, е. Старо Село, Тетово. (3218) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 638, 
на име Дара Трпческа, е. Доброште, Тетово. (3219) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Гостивар на име Захарија А. Симески, е. Маврово, 
Гостивар. (3220) 

Здравствена легитимација бр. 15309, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Ристо 
Манев, Пробиштип. (3221) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Васил К. Поповски, е. Негрево, Бе-
рово. (3222) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Марика Д. Белчевска, е. Русиново, 
Берово. (3223) 

Здравствена легитимација бр. 5910/2280, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Арсо Кузмановски, е. 
Бенче, Македонски Брод. (3224) 

Здравствена легитимација бр. 4564, издадена од 
Пробиштип на име Гроздан Белковски, е. Жидило-
во, Кр. Паланка. (3225) 

Здравствена легитимација бр. 19501, издадена од 
КЗСО — Охрид — Филијала — Дебар на име К јуна 
Бошковиќ, Дибар. (3226) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Реџеп Селманоски, е. Могорче. Де-
бар. (3227) 

Здравствена легитимација бр. 12461, издадена од 
ЗОО — Београд на име Емин. Рамони, е. Ладовеј, 
Подујево. (3228) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Зера Реџе-
п о в е ^ . е. Козјак, Ресен. (3229) 

Здравствена легитимација бр. 12345, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Јаким Горчиноски, ул. 
„Тоде Бобаноски" бр. 3, Гостивар. (3230) 

Здравствена легитимација бр. 81116, издадена од 
Гостивар на име Фазгон Исљами, е. Балиндол . Гос-
тивар, (3231) 

Здравствена легитимација бр. 185270 на име Ра -
мадан Ајрула, е. Радуша, Скопје. (3232) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Донка Пеовска, ул. „Босна" бр. 94, 
Битола. (3233) 

Здравствена легитимација бр. 31575, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Спасена Д а м ј а н о в а , е. Гор. 
Крушје, М. Брод. (3234) 

Здравствена легитимација бр. 77827, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Драган Петрески, ул. „Цане 
Коњарец" бр. 4 Прилеп. (3235) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од Прилеп на име Коца Јованоска, е. Доленци, 
Прилеп. (3236) 

Здравствена легитимација бр. 68228 на име То-
мислав Стојкоски, е. Дебреште, Прилеп. (3237) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Васил Керапеоски, ул. „М. Пијаде" 
бр. 271-1, Прилеп. (3238) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Т. Велес на име Бил миза Ајвази, ул. „В. Циривири" 
бр. 75, Т. Велес. (3239) 

Здравствена легитимација на име Славица Сми-
л е с к а , е. Дол. Баница, Гостивар. (3241) 

Здравствена легитимација на име Гоце Петров-
ски, „Буков мост", Битола. (3242) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Раде Петров Кузмановски, ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 25, Прилеп. (3243) 

Свидетелство на име Даница Јованова, ул. „Бл. 
Стречков", бр. 20, Т. Велес. (3244) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Ж а к л и н а Димова, ул. „Ордан Џи-
нот" бр. 34, Т. Велес. (3245) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радослава Б а р л е в с к а , Скопје. (3246) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Стојна Јанкуловска, Скопје. (3247) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ба јрам и Нијази Реџеп, Скопје. 

(3248) 
Свидетелство за завршено I година Стопанска 

школа во Скопје на име Б л а ж о Димовски, Скопје. 
(3249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Чурилова, Скопје. (3250) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Адиле, Вадет и Ер дуван Абдиевски, 
Скопје. (3251) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Рамадан, Скопје. (3252) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димо М. Јордановски, Скопје. (3253) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даринка Димитровска, Скопје. (3254) 

Здравствена легитимациј аиздадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќазим Хамити, Скопје. (3255) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Б. Грујоска, Скопје. )3256> 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Т. Џартовски, Скопје. (3257) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фериз Далипи, Скопје. (3258) 

Диплома за завршен дактилографски курс, из-
дадена од Народниот универзитет во Скопје на име 
Сафка Дервишова, Скопје. (3259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Лимани, Скопје. (3260) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје н аиме Ѓорѓи Басаров, Скопје. (3261) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ставре Србиновски, Скопје. (3262) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ремзи Алијев, Скопје. (3263) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија В. Трајковски, Скопје. (3264) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алтана Бахтушаревиќ, Скопје. (3265) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јанка Бајрамова, Скопје. (3266) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Демир Хисар на име Јордан Ванко и Богданка Крс -
тевски, Скопје. (3267) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Јаневска, Скопје. (3268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Калина М. Петковска, Скопје. (3269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Ѓондев, Скопје. (3271) 

Работна книшка бр. 4816, издадена од Крушево 
на име Марко Марковски, ул. „Т. Ракле" бр. 75 
Крушево. (3272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Стоилковић, Скопје. (3273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зелије Даши, Скопје. (3274) 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Јован Спасевски, Скопје. (3275) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Ленче Димитрова, Скопје. (3276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги Стојановски, Скопје. (3277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рељо З а ф и р о в и ћ Скопје. (3278) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Миза и Ниџар Демирови, Скопје. 

(3279) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Славољуб С т а м е н о в и ќ , Скопје. 
(3280) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Ивановски, Скопје. (3281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Маневска, Скопје. (3282) 

Диплома за завршено трговска школа во Скопје 
на име Цвета Малевска, Скопје. (3283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Лазар Шумуликоски, Скопје. (3284) 

Уверение за положен испит квалификуван ра-
ботник — ѕидар, издадено од Работничкиот универ-
зитет во Скопје на име Фејко Факиќ, Скопје. (3285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панче Митровски, Скопје. (3286) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Д. Јаќимова, Скопје. (3287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубиша Мигриќ, Скопје. (3288) 

Свидетелство за завршено средно музичко учи-
лиште во Скопје на име Виолета Кимовска, Скопје. 

(3289) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Б л а ж е Марковски, Скопје. (3290) 
Сервисна книшка бр. 207205, за ф и ј а т „750" из-

дадена од Авто—Бачка — Сомбор на име Стеван и 
Марија Гроздановски, Скопје. (3291) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Б л а -
гоја Блажевски, Скопје. (3292) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трипун Миленкоски, Скопје. (3293) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбула Ибраимова, Скопје. (3294) 

Работна книшка бр. 2384, издадена од Куманово 
на име Наце Денковски, Скопје. (3484) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драгослава Казанкова, Скопје. (3485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Белковски, Скопје. (3486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Севим Сулејманов, Скопје. (3487) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Банџур, Скопје. (3488) 

Ученичка книшка од УШ одделение на име 
Зденка Коњушиќ, Скопје. (3489) 

Здравствени легитимации издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кенан, Ба јрам и З у л ф и ја Хајреди-
нови, Скопје. (3490) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Пандо Медаров ски, е. Трн, 
Битола. (3491) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Л а т и ф Теловски, е. К и -
шава, Битола. (3492) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Наин Теловски, е. К и -
шава, Битола. (3493) 

Работна книшка бр. 3689, издадена од Прилеп на 
име Димитрије Талески, е. Чумово, Прилеп. (3494) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Дола Пе-
тревска, е. Кривени, Ресен. (3495) 

Здравствена легитимација на име Сели Мусли, 
е. Брдесовце, Т. Велес. (3496) 

Здравствена легитимација на име Нада Б а р -
лева, ул. „М. Горки" бр. 128, Т. Велес. (3497) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фатиме Бафтиар, е. Нераште, Тетово. (3498) 
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Здравствена легитимација на име Трпана Трп-
коска, ул. „Б. Кидрич" бр. 57, Тетово. (3499) 

Здравствена легитимација на име Томо Н. Или-
евски, ул. „Г. Делчев" бр. 103, Тетово. (3500) 

Свидетелство бр. 988, издадено од Основното 
училиште во е. Вирче н а име Бобоџан Веби, е. Вир-
че, Делчево. (3501) 

Свидетелство бр. 945, издадено од Основното 
училиште во е. Вирче на име Адем Мустафов, е. 
Вирче, Делчево. (3502) 

Свидетелство бр. 328, издадено од Основното 
училиште во е. Вирче на име Алиибраим Алиосма-
нов, е. Вирче, Делчево. (3503) 

Здравствена легитимација бр. 57899, издадена од 
КЗСО — Гостивар н а име Или ја ѓорѓески, е. Бело-
виште, Гостивар. (3504) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Богоја Романовски, е. 
Дол. Агларци, Битола. (3505) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија при 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола во 
учебната 1965/66 година на име Васко Крстанов, ул. 
„Прилепска" бр. 49/48, Битола. (3506) 

Свидетелство бр. 02-202/29 през 1966/67 година, 
издадено од Индустриското училиште „Ѓуро Салај" 
— Битола на име Димитрис Ташковски, ул. „Бор-
ка Талев" бр. 9, Битола. (3507) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Скопје на име Стојна Дејанова Димитрова, ул. 
„Единство" Кр. Паланка. (3509) 

Здравствена легитимација бр. 38959/58, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име А р и ф к а Џеладини, ул. 
„Страхил Симоновски" бр. 35, Гостивар. (3510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стоилко Т. Митровски, е. Кркља, Кр. 
Паланка. (3511) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Дебар на име Кадри Бајрами, ул. „Црни Дрим" 
Дебар. (3512) 

Свидетелства за завршени I и П година, изда-
дени од ЕМУ ЗУ С — Скопје н а име Ариф Дуровиќ, 
Скопје. (3513) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Блажевски, Скопје. (3514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорѓи Комненов, Скопје. (3515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зимри је Река, Скопје. (3516) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вера и Василка Томови, Скопје. 

(3517) 
Свидетелство за завршен I клас ЕМУЗУС 

„Коце Металец" — Скопје н а име Радислав Ристе-
ски, Скопје. (3518) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Диме Василевски, Скопје. (3519) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Костадинов, Скопје. (3520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велко Смилевски, Скопје. (3521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Сековски, Скопје. (3522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Ваоилевска, Скопје. (3523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лиљана Трпкова, Скопје. (3524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатиќ Максути, Скопје. (3525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Есма Зекир, Скопје. (3526) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирко Василевски, Скопје . (3527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Трајковски, Скопје. (3529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Јовановски, Скопје. 

Воена книшка издадена од ВП 8977 — Краљево 
на име Миле Јовановски, Скопје. (3530) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алтана Секипова, Скопје. (3531) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Свидетелство за завршена I година Средио еко-
номско училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Снежана Манева, Скопје. (3454) 

Свидетелство за завршено занаетчиско училиш-
те со метална струка во учебната 1959/60 год. во 
Скопје на име Мустафа Амити, Скопје. (3455) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ајетја и Абаз Азировиќ, Скопје. 

Пасош бр. МА 04146, издаден од РСВР — Скоп-
је на име Александар Ж . Стаматовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Сто ј невски, Скопје. (3458) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, из-
дадена од Основното училиште „Његош" — Скопје 
на име Трајче Качујанов, Скопје. (3459) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Ѓорѓиевска, е. Волково, Г. Пе-
тров. (3460) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василије Марачкин, Скопје. (3461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Шаторски, Скопје. (3462) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Зелије Исмаили, Скопје. (3463) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мамут Рустем, Скопје. (3464) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Томиќ, Скопје. (3465) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исен Демири, Скопје. (3466) 

Ученичка книшка бр. 2025, издадена од Учи-
лиштето „Мирче Ацев" — Ѓ. Петров на име Роза 
Михајло Трендовска, Ѓ. Петров. (3467) 

Диплома за положен испит квалификуван ра-
ботник метало-стругар, издадена од УЗУС — „Ко-
це Металец" — Скопје на име Гоче Димовски, 
Скопје. (3468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеладин Рифат , Скопје. (3469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абаз Шабан, Скопје. (3470) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Санда Трпкова, Скопје. (3471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Рабије Ибрахимова, Скопје. (3472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Александар Јовановски, 
Скопје. (3473) 

Здравствена легитимација бр. 61667, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Владо Божиновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Врање на име Јаворка Стошиќ, Скопје. (3475) 

Здравствена легитимација бр. 1530, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Марија Апостолова, Скопје. 

Свидетелство за завршена I година учителска 
школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име Сев-
дија Ника, Скопје. (3477) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
издадена од Осмолетката „29 ноември" — Скопје на 
име Данило Стојановски, Скопје. (3478) 

Свидетелство за завршена I и П година, изда-
дено од Сообраќаен училишен центар — Скопје на 
име Максут Исмаил ов, Скопје. (3479) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Ристовски, Скопје. (3480) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија из-
дадено од Гимназијата „Ј. Броз Тито" — Скопје на 
име Едвард Радослављевиќ, Скопје. (3481) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асен Спасов, Скопје. (3482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил К а л а ј чини, Скопје. (3483) 

Синдикална книшка бр. 401-9-687 издадена од 
Службата за општественото книговодство — Скопје 
на име Синдикална подружница на градежното 
претпријатие „Пелагонија" I I I градилиште, Скопје. 

Признаница бр. 828 од 24. V. 1968 година на сума 
од 26.752,50 нови динари за купување на кола марка 
„Фијат 1300", издадена од Продажното одделение — 
Сервис — Крагујевац на име Блажевски Б л а ж е 
Мерџан, Скопје. 

Диплома издадена од Војно-музичката школа-
Вуковар во 1954 година на име Милан Драгиша 
Ал. Поповиќ, ул. „Рузвелтова" бр. 52, Скопје. (4326) 

Лична карта бр. 231 на име Илија Ристе Крс-
тевски, е. Кравари, Битола. (4355) 

Воена книшка издадена од Панчево на име 
Назми Баловски, е. Острец, Битола. (4388) 

Воена книшка издадена од ВП. 1381 — Мостар 
на име Лазар Стефанов Димитров, Виничка Кршла, 
Виница. (4408) 

Воена книшка на име Азби Азиза Ајров, е 
Милетино, Тетово. (4418) 

Воена книшка издадена од КВО — Нови Сад 
на име Рамадан Мустафа Мустафи, е. Челопек, 
Тетово. ( 4 4 2 8 ) 

Пасош бр. 058608, издаден од ОВР — Гостивар 
на име Садри Карпузи, ул. „е. Попоски" бр. 5, 
Гостивар. ( 4 4 5 б ) 

Акредитиви© писмо издадено од страна на Југо . 
банка-Филијала — Скопје на износ од 150 кли-
риншки долари на име Гуро Ж а к у л а , како и воз-
ната карта Беорград — Варшава, на име Гуро Ж а -
кула од Скопје се огласуваат за неважни. (4540) 

Воена книшка издадена од ВП 7318 — Превла-
на-Херцег Нови на име Санде Николовски, е Цу-
маЈлија, Ов. Николе. (4733) 

О Г Л А С 
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА СПЕЦИЈАЛНА-
ТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛО ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА 

ВО КРАТОВО И СТАВАЊЕ ВО РЕДОВНА 
ЛИКВИДАЦИЈА 

Со решение бр. 06-3200 од 25.У1.1968 година на 
Собранието на општината Кратово покрената е по-
стапка за престанок со работа на Специјалната 
болница за белодробна туберкулоза во Кратово и 
ставање во редовна ликвидација. 

Се повикуваат сите должници и побарувани во 
срок од 30 (триесет) дена, од денот на објавувањето 
на овој оглас, да ги подмират своите обврски, а 
побаруваните во овој срок да ги пријават своите 
побарувања на ликвидационата комисија. 

По изминување на споменатиот срок од дол-
жниците ќе се бара наплата преку стопанскиот суд, 
а на побаруваните не ќе им се признаат допол-
нително пријавените побарувања. 

Од Ликвидационата комисија на Собранието на 
општината Кратово. (1245) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за кадрови при Медицинскиот центар 
Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Лекар специјалист — гинеколог 
Услови: Кандидатите треба на имаат завршено 

Медицински факултет и положен специјалистички 
испит, како и 3—5 години стаж како лекар, спе-
цијалист — гинеколог. 

Кандидатите што се наоѓаат во работен однос 
да достават согласност за ослободување од дол-
жност од работната организација. 

Молбите таксирани со 0,50 н. дин. такса и по-
требните документи согласно со член 20 од ЗРО 
се доставуваат до Комисијата. 

Некомплетираните молби нема да се разгле-
дуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Од Комисијата за кадрови 
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Конкурсната комисија на Комуналниот завод за соц. 
осиг. Охрид, врз основа на чл. 13 од Правилникот 

за примање на приправници на работа 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за примање приправници на работа во КЗСО — 
Охрид и филијалите во Кичево и Струга и тоа: 

1. Во КЗСО — Охрид 1 приправник за пензиско 
осигурување, 

2. Во Филијалата Кичево 1 приправник: за 
имотно-правни и пензиски стаж, 

3. Во Филијалата Струга 1 приправник во кни-
говодство. 

У С Л О В И : 
Кандидатите за работните места под реден број 

1 и 2 да имаат завршено високо образование — 
правен факултет. 

Кандидатите за работното место под реден број 
3 да имаат завршено високо образование — еко-
номски факултет. 

Кандидатите од машки пол да ја имаат регули-
рано воената обврска. 

Молбите таксирани со 0,50 н.д. заинтересира-
ните со потребните документи (извод од матичната 
книга на родените, свидетелство за завршено обра-
зование-диплома, лекарско уверение, уверение да 
не е под истрага, како и доказ дека не се запослени 
и се во евиденција к а ј заводот за заложување , 
да немаат работен стаж повеќе од 12 месеци, а 
машките да ја регулирале воената обврска), да ги 
достават најдоцна 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ" или дневниот печат на 
адреса: КЗСО — Охрид — конкурсна комисија. 

За работните места во филијалите , молбите да 
се испраќаат преку филијалите за соц. осиг. К и -
чево, односно Струга. 

Молбите без потребните документи нема да се 
земаат во обзир при одлучувањето. 

Личниот доход ќе се определи според Пра-
вилникот за примање приправници на работа во 
КЗСО — Охрид. 

Од Конкурсната комисија на КЗСО — Охрид 
(1244) 

Комисијата за засновање и престанување на ра -
ботниот однос на Деловното здружение „Македо-
нијакооп" екпорт-инпорт — Скопје. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Ш е ф на девизна служба. 

У С Л О В И : 
За работното место потребна е висока стручна 

подготовка со на јмалку 6 години работен стаж 
поминат на работа во надворешна трговија и знае-
ње на еден странски јазик. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците на Б и -
рото на Здружението. 

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

Молбите се предаваат до конкурсната комисија 
на Здружението, улица Максим Горки бб., а инфор-
мации можат да се добијат на телефон 34—536 и 
21-054. (1246) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место наставник во 
звањето редовен професор, вонреден професор, 
виш предавач, доцент или предавач по предметот: 

Планирање на народното стопанство. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 

Факултетот, во срок од 15 дена, од денот на обја-
вувањето на конкурсот. (1214) 

Советот на работната заедница при Основното учи-
лиште „Кирил и Методија" е. Кучевиште — 

Скопско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место: 
1. Наставник по предметите: домаќинство, ф и -

зичко и музичко воспитување. 
Покрај општите услови кандидатите треба да 

ги исполнуваат и следните услови: да имаат завр-
шено висока, виша или средна стручна школа. 

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до управата на училиштето. 

Од советот на работната заедница 

Конкурсната комисија при Установата со самостој-
но финансирање Медицински центар Куманово, врз 
основа на член 4 и 5 од Законот за задолжител-
но примање на приправници на работа во работ-
ните организации и Одлуката на Управниот одбор 
донесена на седницата од 10. УП. 1968 година. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на приправници и тоа: 
1. Еден приправник стоматолог со завршен сто-

матолошки факултет, 
2. Еден приправник фармацеут со завршен ф а р . 

мацеутски факултет, 
3. Четири п р и п р а в н и м — а к у ш е р ™ со завр-

шено средно медицинско училиште-смер акушерки. 
4. Два јца приправника — медицински сестри со 

завршено средно медицинско училиште, 
5. Еден приправник санитарен техничар со за-

вршена виша или средна санитарна школа, 
6. Еден приправник лаборант со завршена ви-

ша или средна медицинска школа-лаборантски 
смер, 

7. Еден приправник забен техничар со завршено 
средно заботехничко училиште, 

8. Еден приправник со завршено средно еко-
номско училиште. 

Со молбите кандидатите треба да ги достават 
и следните документи: 

а) Доказ за завршена школска наобразба; 
б) потврда од заводот за запослување дека кан-

дидатот е без работа и од кога. 
Приправниците што ќе го положат стручниот 

испит обавезни се да работат на село три години. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Некомплетиран« молби нема да се земат во 

предвид. 
Молби таксирани со 50 пари таксена марка се 

доставуваат до Комисијата за кадрови работи при 
Медицинскиот центар—Куманово, соба бр. 33. (1249) 
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Советот на Градската станица за брза помош — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работао место на опреде-
лено време — замена на времено отсутен лекар — 
лекар од општа пракса. 

Кандидатот, покрај општите услови предвиде-
ни во чл. 20 од ОЗРО, треба да ги исполнува и 
следните услови: 

— завршен медицински факултет и завршен з а . 
должителен едногодишен лекарски стаж. 

Молбите со куса биографија за движењето во 
службата и доказите дека се исполнети условите 
по конкурсот се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија на Градската станица за брза помош 15 де-
на од денот на објавувањето на конкурсот. 

Некомплетните пријави не ќе се земаат во пред-
вид при разгледувањето. 

(1243) 

Конкурсната комисија при Централното основно 
училиште „Емин Дураку" е. Буковиќ-Скопско 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места за наставно-
воспитниот персонал за учебната 1968/69 година на 

албански наставен јазик 

I. НАСТАВНИЦИ ЗА ВИШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА: 
1. НАСТАВНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, со 

дополнување на часови од други предмети, 
2. НАСТАВНИК ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК, со 

дополнување на часови од други предмети, 
3. НАСТАВНИК ПО МАТЕМАТИКА, 
4. НАСТАВНИК ПО ИСТОРИЈА и ГЕОГРА-

ФИЈА, со дополнување на часови од други 
предмети, 

5. НАСТАВНИК ПО ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА, 
со дополнување на часови од други предмети, 

6. НАСТАВНИК ПО МУЗИЧКО ВАСПИТУВА-
Ње, со дополнување на часови од други пред-

мети. 
II. НАСТАВНИЦИ ЗА Н И Ж И Т Е ОДДЕЛЕНИЈА: 

7. УЧИТЕЛ ЗА Н И Ж И Т Е ОДДЕЛЕНИЈА во 
подрачното училиште село Паничари. 

8. УЧИТЕЛ ЗА Н И Ж И Т Е ОДДЕЛЕНИЈА во 
подрачната училиште село Ровиќ. 

У С Л О В И : 
— Кандидатите од точка 1—6 да имаат заврше-

но ВИШ или ПА по соодветниот предмет, и наста-
вата ќе се изведува во централното училиште е. Б у -
ковиќ и во подрачните паралелки село Бојане; 

— Кандида! ите од точка 7—8 да имаат завр-
шено учителска школа и положен стручен испит 
или учител со завршена учителска школа; 

— Кандидатите кон молбата, покрај дипломата 
за завршено образование, да ги достават и потреб-
ните документи согласно ОЗРО; 

— Кандидатите потребно е да го совладуваат 
албанскиот јазик. 

Конкурсот трае од 10—25.УШ.1968 година. 
Молбите таксирани со 0,50 нови динари таксени 

марки се доставуваат до конкурсната комисија при 
ова училиште. 

Некомплетираните пријави нема да се земат во 
предвид. 

ОД КОМИСИЈАТА 
(1250) 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
(јавно наддавање) 

ЗА ИЗГРАДБА НА: 
I — ПОЛЕТНО — СЛЕТНА СТАЗА НА АЕРО-

ДРОМОТ „ОХРИД" со одводнување 
II — ПРИСТАНИШНА ЗГРАДА НА АЕРОДРО-

МОТ „ОХРИД". 
Срок за завршување на работите е: 14 месеци од де-
нот на воведувањето во работа за двата објекта. 

Комисијата за јавното наддавање ќе почне со 
преглед на пристигнатите писмени понуди на ден 
16. УШ. 1968 год. во 10,00 часот во просториите на 
Собранието на општината Охрид (мала сала). По-
нудите пристигнати по овој срок нема да се земат 
предвид. 

Пресметковната сума на објектот е: 
1. Полетно-слетна стаза 13,600000 дин. 
2. Пристанишна зграда 2,860.000 дин. 
Понуди се поднесуваат за секој објект и посеб-

но се оценуваат. 
Посебните услови се составен дел на условите 

на наддавањето и договорот и наддаваните немаат 
право да ги менуваат. 

Понудувачите треба да поднесат: 
1. Доказ за регистрација и изградени такви и 

слични објекти, 
2. Список на исправна механизација и стручен 

кадар што ќе го ангажира за изведување на објек-
тите, 

3. Потврда за положена кауција во височина од 
1°/о од претсметковната сума. 

Понудата за лицитираните објекти и „клуч на 
рака". 

Конкурсниот елаборат може да се добие на увид 
секој работен ден од 8—12 саатот при Инвеститор-
ската група, Судска палата — Охрид, а известува-
њата и дополнителните податоци писмено на иста 
адреса или преку телефон 22—004. 

Понудувачите во срок од 10 дена од денот на 
наддавањето ќе бидат писмено известени за резул-
татите од конкурсот. 

С О Д Р Ж И Н А 
201. Одлука за привремено запирање на вон-

редното студирање на Медицинскиот ф а -
култет во Скопје — — — — — — 385 

Ѕ02. Одлука за ограничување бројот на студен-
тите што можат да се запишат на Меди-

^ данскиот факултет во Скопје — — — 385 
2бзу Решение за именување членови на Кон-
^ ^ курсната комисија за спроведување кон-

курс за изработка идеен проект за изведба 
на споменик на Национално-ослободител-
ната борба и Илинденското востание во 

, Крушево — — — — — — — — — 385 
'204. Решение за престанување функцијата на 

членови и именување членови на Советот 
на Радиотелевизија Скрпје во Скопје — 386 

&05. Одлука за валоризациониот коефициент 
за пресметување основиците на осигурува-
ње утврдени со договорите за социјално 
осигурување на лицата кои вршат само-
стојна дејност — — — — — — — 386 

206. Решение за усвојување Картата на сеиз-
мичкото микрореонирање на поширокото 
урбанистичко подрачје на град Скопје — 386 

207. Одлука на Уставниот суд на Македонија 
^ У. бр. 21 од 3 јули 1968 година — — — 387 

208. Решение на Уставниот суд на Македонија 
~ У. бр. 79 од 20 јуни 1968 година — — — 389 

209. Решение на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 95 од 20 јуни 1968 година — — — 388 

210. Решение на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 1 од 20 јуни 1968 година — — — 389 
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