
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 12 јуни 1974 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

224. 
Врз основа на член 3 и 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр, 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА 

ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со промет или со преработка на кравјо 
и овчо млеко (во натамошниот текст: млекото) ќе 
купуваат свежо млеко од организациите на здру-
жениот труд што сами го произвеле, договориле 
или организирале производство во кооперација со 
индивидуални производители, по цена која не мо-
же да биде пониска од 0,65 динари за една маслена 
единица, франко собирни место на продавачот, лак-
тофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружениот труд која дого-
вара и организира производство на млеко во коо-
перација со индивидуални производители, ќе го 
презема млекото од индивидуалниот производител 
произведеш во таа кооперација по цена од став 1 
на оваа точка — франко собирно место на орга-
низацијата на здружениот труд или франко-лак-
тофриз или франко-подвижна цистерна. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се одне-
сува на кравјото млеко ако во поглед на квалите-
тот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичката нечистота на фил-

тер кругчето да не ја минува третата класа (спо-
ред скалата 1—5 на Институтот за млекарство во 
Југославија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 
7,0°, сметајќи според Соке лед — Хенкел; 

4) времето на обезбојување^ ,на метиленското 
синило да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по 
оригиналната метода на Орли—Јенсен, со таблет-
ките со стандардно количество на метиленско си-
нило ; 

5) да има 3,6°/о млечна маст определена според 
методата на Гербер. За млеко кое содржи повеќе 
од 3,6% млечна маст цената сразмерно се зголему-
ва и тоа најмногу до 4,2% млечна маст, а за млеко 
што содржи помалку од 3,6% млечна маст, сраз-
мерно се намалува цената до 3,2% млечна маст. 

За кравјото млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст не се однесува минималната откупна 
цена; 

6) да не е прозведено од крави лекувани со 
арсеник, жива, или со други лекови што преми-
нуваат во млекото за време на лекувањето и за 
Бреме до 5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од најмалку 

12°Ц. 
3. Цената на кравјото млеко од точката 1 на 

оваа одлука се намалува: 
1) за 0,05 динари за 1 литар ако млекото не е 

оладено на температура од најмалку 12°Ц; 

2) за 0,10 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1 час и 46 минути до 1 час и 59 минути; 

3) за 0,15 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојување^ на метиленското синило изнесува 
од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути; 

4) за 0,17 динари за 1 литар — ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути. 

4. Цената од точката 1 на оваа одлука се од-
несува на овчото млеко ако тоа во поглед на ква-
литетот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036; 
2) степенот на механичката нечистота на фил-

тер кругчето да не ја минува четвртата класа (спо-
ред скалата 1—5 на Институтот за млекарство во 
Југославија); 

3) степенот на кисел оста да не е поголем од 9,5° 
сметајќи според Сокелет — Хенкел; 

4) времето на обезбојување^ на метил ©некого 
синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи 
по оригиналната метода на Орли — Јенсен, со таб-
летки со стандардно количество на метиленското 
синило; 

5) да има најмалку 4% млечна маст, опреде-
лена според методата на Гербер. 

За млеко кое содржи повеќе од 4% масленост 
цената сразмерно се зголемува и тоа најповеќе до 
6,2% млечна маст. 

За овчото млеко кое содржи помалку од 4% 
на маст не се однесува минималната откупна цена; 

6) да не е произведено од овци лекувани со арсе-
ник, жива или со други лекови што преминуваат 
во млекото за време на лекувањето и за време до 
5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од најмалку 

12°Ц. 
5. За овчо млеко што не е оладено на темпера-

тура од најмалку 12°Ц цената од точка 1 на оваа 
одлука се намалува за 0,05 динари по 1 литар. 

6. Ако времето на обезбојување^ на мети лан-
ското синило кај овчото млеко изнесува до 20 ми-
нути, цената од точката 1 на оваа одлука не се 
однесува на таквото млеко. 

7. Квалитетот на млекото се утврдува на со-
бирното место од точката 1 од оваа одлука. 

Начинот на утврдувањето на квалитетот на 
млекото странките го договараат спогодбено. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 април 1974 година. 

Бр. 12-817/1 
30 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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225. 

Врз основа на член 5 од Законот за општестве-
на контрола на цените (,,Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПРЕНОСНАТА 

И ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 

X. Се овластува Републичкиот завод за цени да 
дава согласност за изменување и дополнување на 
тарифните ставови за продажба на електричната 
енергија на преносната и на дистрибутивната 
мрежа. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определу-
вање орган за давање согласност за изменување и 
дополнување на тарифата за продажба на елек-
трична енергија на претпријатието „Електромаке-
донија" — Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
31/73). 

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

Бр. 12-1176/1 
30 април 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р 

226. 
Врз основа на членот 7 ставот 1 од Законот за 

основање на организација за приредување игри на 
среќа („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА ЛОТАРИЈАТА НА 

МАКЕДОНИЈА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Приходите што ќе ги оствари организацијата 
на здружениот труд за приредување игри на среќа 
— Лотаријата на Македонија во 1974 година од сите 
видови игри на среќа, се распределуваат по одби-
вањето на износот за исплатување на добивките и 
тоа за.: 

— Лотаријата на Македонија 35,44% 
— придонес за Заедницата на Југосло-

венската лотарија 1,87% 
— финансирање на социјално-хумани-

тарните дејности 21,00% 
— развиток на физичката култура 28,98% 
— надоместок на Фудбалскиот сојуз на 

Југославија за користење на кален-
дарот на натпреварувањето (10% од 
планираниот промет на Спортската 
прогноза) 12,71% 

2. Приходот што Лотаријата на Македонија ќе 
го оствари во поголем износ од износот предвиден 
со финансискиот план за 1974 година, ќе се распре-
дели на истите корисници и во исти проценти што 
е предвидено во точката 1 на оваа одлука, со тоа 
што износот на средствата на Лотаријата на Маке-
донија не може да биде поголем од 7 милиони ди-
нари. 

12 јуни 1974 

Разликата што ќе го надмине износот од 7 ми-
лиони динари со примена на процентот за Лотари-
јата, ќе се пренесе како приход за финансирање на 
социј ално-хуманитарните организации. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Број 12-1147/1 
30 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

227. 
Врз основа на членот 7, ставот 2 од Законот за 

основање на организација за приредување игри на 
среќа („Службен весник на СРЖ" бр. 46/72), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗ-
НОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Делот од приходот на организацијата на здру-
жениот труд за приредување игри на среќа — Ло-
тарија на Македонија, наменет за финансирање на 
социјално-хуманитарните дејности и за развитокот 
на физичката култура, во вкупен износ од 12.062 
илјади динари, се распределува: 

во ООО динари 

а) За социјално-хуманитарните дејности 4.040 
— Сојуз на здруженијата на борците 

од НОВ на СР Македонија 830 
— Сојуз на трудовите инвалиди на СР 

Македонија 154 
— Сојуз на глувите на СР Македонија 414 
— Сојуз на слепите на СР Македонија 700 
— Црвен крст на Македонија 860 
— Совет за грижи и воспитување на 

децата на СР Македонија 180 
— Здружение на дефектолозите на СР 

Македонија 65 
— Сојуз против алкохолизмот и нар-

команијата на СР Македонија 31 
— Сојуз на друштвата за помош на 

ментално недоволно развиените деца 
во СР Македонија 271 

— Сојуз за спорт и рекреација на ин-
валидите на СР Македонија 173 

— Здружение на дистрофичарите на 
Македонија 65 

— Здружение на цивилните жртви од 
војната на СР Македонија 60 

— Народна техника на СР Македонија 137 

б) За развитокот на физичката култура 5.576 

в) За Фудбалскиот сојуз на Југославија 
за користење на календарот на натпре-
варувањето — 10°/о од планираниот про-

мет на спортската прогноза 2.446 
2. Средствата од точката 1 под б) Лотаријата 

на Македонија ќе им ги уплатува на заедниците 
на физичката култура во општините сразмерно на 
учеството во остварената уплата од спортската про-
гноза и 50% од Лото на подрачјето на општината 
на Фудбалскиот сојуз на Југославија. 

3. Ако Лоткриј ата на Македонија не го оствари 
приходот предвиден во финансискиот план за 1974 
година, на организациите од точката 1 на оваа од-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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лука сразмерно ќе им бидат намалени средствата 
утврдени со оваа одлука. 

Ако Лотаријата на Македонија оствари приход 
поголем од износот утврден со финансискиот план 
за 1974 година, разликата на повеќе остварениот 
приход ќе им биде распределена на организациите 
од точката 1 на оваа одлука според нивното учество 
во користењето на средствата распоредени со оваа 
одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Број 12-1148/1 
30 април 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р 

228. 
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за со-

цијална заштита („Службен весник на СРМ" 16/70 
и 34/72), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИНАТА НА 
СЛЕПИТЕ ЛИЦА — ЖРТВИ НА ФАШИСТИЧ-
КИОТ ТЕРОР И СЛЕПИТЕ ЛИЦА — ГРАЃАНСКИ 
ЖРТВИ ОД ВОЈНАТА СО ДВИЖЕЊЕТО НА 

ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ 

1. Инвалиднината на слепите лица — жртви на 
фашистичкиот терор и слепите лица — граѓански 
жртви од војната се усогласува со движењето на 
просечните трошоци на животот во Републиката 
така да истата се зголемува за 21,5% од 1. I. 1974 
година. 

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

Бр. 12-1021/1 
30 април 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

229. 
Врз основа на член 3 од Законот за условите и 

начинот на продажба на станбени згради и станови 
во општествена сопственост („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СТАНОВИ СО КОИ РАСПОЛАГА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-

НОТ НА ПРОДАЖБАТА 

Член 1 
Во членот 4 од Одлуката за продажба на ста-

нови со кои располага Извршниот совет и за усло-
вите и начинот на продажбата („Службен весник 
на СРМ" бр. 1/74), се додава нов став кој гласи: 

„Во пазарната цена на станот не се засметува 
вредноста на градежното земјиште под станот и 
земјиштето што служи за користење на станот, ка-
ко и трошоците за комунално уредување на гра-
дежното земјиште". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 12-614/1 
11 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ковите Богоев, е. р. 

230. 
Врз основа на член 6 од Законот за учество на 

Социјалистичка Република Македонија во финан-
сирањето на изградбата на споменик на Национал-
но-ослободителната борба и Илинденското востание 
во Крушево, Дом на поезијата во Струга и Спомен-
дом на културата во Свети Николе („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 18/70 и 44/72), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛ-
НО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕН-

СКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО 
ЗА 1974 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени со член 1 и 3 од За-
конот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето на изградбата на спо-
меник на Национално-ослободителната борба и 
Илинденското востание во Крушево, Дом на пое-
зијата во Струга и Спомен-дом на културата во 
Свети Николе, во 1974 година на општина Ќрушезо 
и се доделуваат средства во износ од 2.620.000 ди-
нари, за намена, и тоа: 

— 1.920.000 динари за завршување изградбата 
па споменикот; 

— 700.000 динари за надоместок за игралиштето 
во Крушево. 

II. Неискористените средства од претходната 
точка на оваа одлука се пренесуваат во наредната 
година. 

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

Број 12-1011/1 
9 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д^р Ковите Богоев, е. р. 

231. 
Врз основа на член 2 од Законот за учеството 

на Социјалистичка Република Македонија во фи-
нансирањето на инвестициите во здравството за 
периодот 1974—1975 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 9 ап-
рил 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, КОРИ-
СНИЦИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА УЧЕ-
СТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗДРАВСТВО-

ТО ЗА ПЕРИОДОТ 1974—1975 ГОДИНА 

I 

За учество во изградбата, адаптацијата и опре-
мувањето се определуваат средствата и корисни-
ците во 1974 година и тоа: 
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— — 600.000 „ 

1. Медицински центар — Битола: 
— учество во изградбата на здрав-

ствената станица од Б тип со 
стан за средно-медицински ка -
дар во с. Могила — — — 320.000 дин. 

2. Здравствен дом — Виница: 
— учество во доградбата на дис-

панзерот за жени и деца на 
Здравствениот дом — — — 720.000 „ 

3. Медицински центар — Гевгелија: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со 
стан за лекар и средно-меди-
цински кадар во е. Миравци 600.000 „ 

4. Медицински центар — Гостивар: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со 
стан за лекар и средно-меди-
цински кадар во с. Чегране 600.000 „ 

— учество во изградбата на амбу-
лантно-поликлинички простор 
во Медицинскиот центар — — 500.000 „ 

5. Здравствен дом — Дебар: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со 
стан за лекар и средео-меди-
цински кадар во с. Папрадник 600.000 „ 

— учество во изградбата и адапта-
цијата на амбулантно-диспан-
зерски простор во Здравстве-
ниот дом — — — — 

6. Здравствен дом — Делчево: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Тработивиште и 
здравствена станица од В тип 
со стан за ередно-медицински 
кадар во е. Разловци 

7. Здравствен дом — Кратово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
с. Крилатица — — — — — 

— учество за доградба и адапта-
ција на амбулантно-диспанзер-
ски простор во Здравствениот 
дом — — — — — — — 600.000 „ 

8. Здравствен дом — Крива Паланка: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Жиди лово — — — — — 320.000 , 

— учество во набавка на медицин-
ска опрема за Здравствениот 
дом — — — — — — — 420.000 „ 

9. Здравствен дом — Крушево: 
— учество во доградбата и адап-

тацијата на амбулантно-диспан-
зерски простор во Здравстве-
ниот дом — — — — — — 500.000 „ 

10. Медицински центар — Куманово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствената станица од А тип со 
стан за лекар и средно-меди-
цински кадар во е. Пчиња 600.000 „ 

— учество во изградбата на школ-
ски диспанзер во Медицинскиот 
центар — — — — — — 600.000 „ 

11. Здравствен дом — Неготино: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со 
стан за лекар и средео-меди-
цински кадар во е. Демир Ка-
пија — — — — — — — 600.000 „ 

12. Медицински центар — Прилеп: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 

— — 600.000 

200.000 „ 

— — 320.000 

— — — 600.00С 

кадар во е. Канатларци и 
здравствена станица од В тип 
со стан за средно-медицински 
кадар во е. Чаниште — —• -— 

—• учество во изградбата на амбу-
лантно-поликлинички и дис-
панзерски простор во Медицин-
скиот центар — — — — —• 

13. Здравствен дом •— Ресен: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Подмочани — — -

— учество во доградбата и адап-
тацијата на амбулантно-дис-
панзерски простор во Здрав-
ствениот дом — 

14. Здравствен дом — Св. Николе: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Њеманица и здравствена ста-
ница од Б тип со стан за сред-
но-медицински кадар во е. Џу-
мајлија — — — — — — 

15. Медицински центар — Струмица: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Просениково — — — — 

16. Здравствен дом — Скопје: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Арачиново — — — — — 

— учество во изградбата на завод 
за спортска медицина — — — 

— учество во набавката на меди-
цинска опрема за Заводот за 

здравствена заштита на мајки и 
деца при Здравствениот дом 

17. Медицински центар — Тетово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Нераште — — — — — 

— учество во изградбата на амбу-
лантео-поликлинички простор 
во Медицинскиот центар — — 

— учество во изградбата на бол-
ничко-ст ационарен простор во 
Медицинскиот центар — — — 

18. Медицински центар — Титов Ве-
лес: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Мелница — — — — — 

— учество во изградбата на бол-
ничко-стационарен простор во 
Медицинскиот центар — — — 

19. Здравствен дом — Берово: 
— учество во изградбата на амбу-

лантно - поликлинички простор 
на Здравствениот дом — — 

20. Здравствен дом — е. Ростуше: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица во е. Ростуше 
21. Медицински центар — Охрид: 

— учество во изградбата на амбу-
лантно-поликлинички и дис-
панзерски простор во Медицин-
скиот центар — 

22. Здравствен дом — Радовиш: 
— учество во изградбата на амбу-

лантно-поликлинички простор 
во Здравствениот дом — 

600.000 

500.000 

640.000 

320.000 

400.000 

800.000 

230.000 

320.000 

1.000.00С 

500.00С 

200.00С 

500.001 

1.500.00( 

400.001 

— — — 1.000.000 

— — 1.000.000 
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600.000 

300.000 

500.000 

820.000 

1.560.000 

140.000 

200.000 

300.000 

— — — 400.000 

23. Медицински центар — Струга: 
— учество во доградбата и адап-

тацијата на амбулантно-поли-
клинички и диспанзерски про-
стор во Медицинскиот центар 

— учество во набавката на меди-
цинска опрема во Здравствена-
та станица е. Вевчани — — 

24. Медицински центар — Штип: 
— учество во изградбата на амбу-

лантно-поликлинички простор 
во Медицинскиот центар — — 

25. Институт за радиологија — Скопје: 
— учество во изградбата на згра-

да за сместување на Бета-тро-
нот — — — — — — — 

26. Болница за нервни и душевни бо-
лести — Демир Хисар: 
— учество во изградбата на нови 

и адаптација на старите па-
вилјони на Болницата — — 

27. Здравствен дом — Кочани: 
— учество во набавката на меди-

цинска опрема — — — — 
28. Специјална болница за ТБЦ Ле-

шок — Тетово: 
— учество во набавка на меди-

цинска опрема за Болницата 
29. Специјална детска ревматична 

. болница — Охрид: 
— учество во набавката на меди-

цинска опрема за Болницата 
30. Републички завод за здравствена 

заштита — Скопје: 
— учество за набавка на опрема за 

Институтот за социјална меди 
цина при Заводот 

31. Медицински факултет — Скопје: 
— учество во доградувањето, адап-

тацијата и опремувањето на 
просториите на кујната и пе-
ралната на Техничката, служба 
при Факултетот — — — — 

32. Клиника за детски болести — 
Скопје: 
— учество во набавката на меди-

цинска опрема — — — — 
33. Клиника за инфективни боле-

сти — Скопје: 
— учество во набавката на меди-

цинска опрема — — — — 
34. Клиника за хируршки болести — 

Скопје: 
— учество во набавка на меди-

цинска опрема — — — — 
35. Клиника за внатрешни болести — 

Скопје: 
— учество во набавка на меди-

цинска опрема — — — — 
36. Гинеколошко-акушерска клиника 

— Скопје: 
— учество во набавка на меди-

цинска опрема — — — — 
Институт за хематологија и транс-
фузиологија — Скопје: 
— учество во набавка на опрема 

за Институтот 
Институт за патолошка анатоми-
ја — Скопје: 
— учество во набавка на меди 

цинска опрема — 
39. Институт за микробиологија и па-

разите логиј а — Скопје: 
— учество во набавка на меди-

цинска опрема 
40. Институт за анатомија — Скопје: 

— учество во набавка на опрема 
на Институтот — — — — 

37. 

38. 

5.000.000 

400.000 

400.000 

400.000 

400.000 

300.000 

— — — 400.000 

— 150.000 

— — — 150.000 

100.000 

41. Градска општа болница — Скопје: 
— учество во набавка на меди-

цинска опрема за детско одде-
ление — — — — — — — 270.000 „ 

II 
За учество во изградбата, адаптацијата и опре-

мувањето се определуваат корисниците и износот 
на средствата во 1975 година и тоа: 

1. Здравствен дом — Берово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Двориште и е. Црник — — 

— учество во изградбата на амбу-
лантно-диспанзерски простор во 
Здравствениот дом — — — 

2. Медицински центар — Битола: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Велушино 

— учество во доградбата и адап-
тацијата на амбулантно-поли-
клинички и диспанзерски про-
стор во Медицинскиот центар 

3. Здравствен дом — Македонски 
Брод: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Растеш — — — — — — 

— учество во набавката на меди-
цинска опрема за Здравстве-
ниот дом — — — — — — 

4. Здравствен дом — Дебар: 
— учество во изградбата, на две 

здравствени станици со станови 
за средно-медицински кадар во 
е. Моторче и е. Д. Косоврасти 

5. Здравствен дом — Делчево: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип во е. 
Каменица — — — — — — 

— учество во набавка на меди-
цинска опрема за Здравстве-
ниот дом — — — — — — 

6. Здравствена станица — Демир Хи-
сар: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Смилево — — — — — 

— учество во доградбата и адап-
тацијата на здравствената ста-
ница Демир Хисар — — — 

7. Медицински центар — Гевгелија: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Нов Дојран 

— учество во набавката на меди-
цинска опрема за Болницата за 
душевни болести при Медицин-
скиот центар — — — — — 

8. Медицински центар — Гостивар: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Добридол и здрав-
ствена станица од В тип со 
стан за средно-медицински ка -
дар во е. Градец — — — — 

—• учество во изградбата на амбу-

400.000 дин. 

1.000.000 „ 

— 400.000 „ 

700.000 » 

200.000 „ 

300.000 „ 

400.000 „ 

300.000 „ 

200.000 „ 

320.000 „ 

400.000 „ 

— — — — 320.000 „ 

400.000 » 

лантно-поликлинички и дис-
панзерски простор во Медицин-
скиот центар — — — — — 

800.000 

500.000 „ 
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9. Здравствен дом — Валандово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
с. Јосифово — — —- — — 320.000 

— учество во адаптацијата и до-
градувањето на Здравствениот 
дом — — — — — — — 200.000 

10. Здравствен дом — Виница: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип, со 
стан за средно-медицински ка-
дар во е. Истибања и здравстве-
на станица од В тип со стан за 
лекар и средно-медицински ка-
дар во е. Блатец — — — — 600.000 

)1. Медицински центар — Кавадарци: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Дреново — — — — — 200.000 

— учество во адаптацијата и про-
ширувањето на амбулантно-
диспанзерски простор во Ме-
дицинскиот центар — — — 200.000 

— учество во адаптацијата на бол-
ничко-стационарен простор во 
Медицинскиот центар — — — 200.000 

:2. Медицинска центар — Кичево: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Трапчиндол и здрав-
ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Попов јани — — — — — 600.000 

— учество во адаптацијата и про-
ширување на амбулантно-дис-
панзерски простор во Медицин-
скиот центар — — — — — 220.000 

— учество во адаптацијата на 
болничко-стадионарен простор 
во Медицинскиот центар — — 200.000 

13. Здравствен дом •— Кочани: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со стан 
за лекар во е. Зрновци — — 400.000 

— учество во доградувањето и 
адаптацијата на детскиот и 
школскиот диспанзер во Здрав-
ствениот дом — — — — — 300.000 

14. Здравствен дом •— Кратово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствената станица од В тип со 
стан за средно-медицински ка-
дар во е. Мишково — — — 

15. Здравствен дом — Крива Паланка: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Петралица — 

16. Медицински центар — Куманово: 
— учество во изградбата на две 

здравствени станици од А тип 
со станови за лекар и средно-
медицински кадар во е. Матејче 
и е. Лојане и здравствена ста-
ница од В тип со стан за сред-
но-медицински кадар во е. Об-
лавце — — — — — — — 1.520.000 

17. Здравствен дом —• Неготино: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар во е. Војшанци — — 320.000 

— учество во проширувањето и 
адаптација на Здравствениот 
дом — — — — — — — 400.000 

200.000 

— — — 320.000 

18. Медицински центар — Охрид: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со 
стан за средно-медицински ка-
дар во е. (платински Чифлик 200.000 

19. Медицински центар — Прилеп: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од А тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Костинци, здрав-
ствена станица од В тип со 
стан за средно медицински ка-
дар во е. Дупј анани и здрав-
ствена станица од В тип со 
стан за средно-медицински ка-
дар во е. Белчиште — — — 

— учество во изградбата на амбу-
лантно-поликлинички простор 
во Медицинскиот центар — — 

20. Здравствен дом — Пробиштип: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Трооло — — — — — — 

— учество во адаптацијата и про-
ширувањето на Здравствениот 
дом — — — — — — — 

21. Здравствен дом — Радовиш: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Бучин — — — 

— учество во изградбата на 
здравствениот дом — — — 

22. Здравствен дом — Ресен: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар во е. Покрвеник — — 

23. Медицински центар — Струмица: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип во 
е. Турново 

— учество во адаптацијата и про-
ширувањето на амбулантно-
диспанзерски простор во Меди-
цинскиот центар — — — — 400,000 

24. Медицински центар — Струга: 
— учество во изградбата на стано-

ви за лекар и сре дно-медицин-
ски кадар и опремување на. 
здравствените станици во е. Ми-
слодежда и е. Ливада — — — 400.000 , 

25. Здравствен дом — Свети Николе: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Д. Гуѓанци — — — — — 320.000 

— учество во адаптацијата и про-
ширувањето на Здравствениот 
дом — — — — — — — 300.000 

26. Здравствен дом — е. Ростуше: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица во е. Ростуше 400.000 
27. Здравствен дом — Крушево: 

—• учество во изградбата на здрав- < 
ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Житиште — — — 400.000 

— учество во проширувањето и 
адаптација на Здравствениот 
дом — — — — — — — 300.000 

28. Медицински центар — Штип: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од Б тип со стан 
за лекар и средно-медицински 
кадар во е. Слаковица — — 400.000 

— учество во изградбата на амбу-
лантно-полиќлинички простор 
во Медицинскиот центар — — 500.000 

1.120.000 

500.000 

200.000 

300.000 

400.000 

700.000 

320.000 

— — — — — 300.000 
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29. Медицински центар — Тетово: 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Дебреште, здравствена стани-
ца од В тип со стан за средно -
медицински кадар во е. Седла-
рево и е. Гурѓурница — — — 720.000 „ 

30. Медицински центар — Титов Ве-
лес: ! 
— учество во изградбата на здрав-

ствена станица од В тип со стан 
за средно-медицински кадар во 
е. Чичево — — — — — 200.000 „ 

— учество во изградбата нд бол-
ничко-стационарен простор во 
Медицинскиот центар — — — 500.000 „ 

31. Здравствен дом — Скопје: 
— учество во изградбата на здрав-

ствени станици во селата: Ку-
чевиште од А тип со стан за 
лекар и средао-медицински ка-
дар, е. Белимбегово од А тип, 
Блаце од Б тип со стан за сред-
но-медицински кадар во е. Су-
ларево од В тип со стан за 
средно-медицински кадар — — 1.400.000 „ 

— учество во изградбата на Завод 
за спортска медицина — — — 400.000 „ 

32. Специјална болница за ТБЦ — 
Јасеново: 
— учество во адаптацијата и оп-

ремувањето на Болницата — — 400.000 „ 

33. Градска општа болница — Скопје: 
— учество во адаптацијата и про-

ширувањето на хируршкото и 
гинеколошко-акушерското одде-
ление на Болницата — — — 400.000 „ 

34. Клиника за ортопедски болести — 
Скопје: 
— учество во адаптацијата на 

Клиниката — — — — — 500.000 „ 

35. Клиника за хируршки болести — 
Скопје: 
— учество во адаптацијата на 
Клиниката — — — — — — 300.000 „ 

36. Институт за радиологија — Скопје: 
— учество во изградбата на зграда 

за сместување на Бета-тронот 380.000 „ 
37. Институт за трансфузиологија и 

хематологија — Скопје: 
— учество во адаптацијата и 

опремувањето на Институтот 200.000 „ 

38. Специјална болница за костно-
зглобна ТБЦ — Охрид: 

— учество во набавката на меди-
цинска опрема за Болницата — 300.000 „ 

III 
Корисниците на средствата од точките I и II се 

должни да достават до Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика, договор за гра-
дење односно адаптација на објектот, а за опремата 
спецификација со профактура. 

IV 
Износите на средствата од точките I и II ќе ги 

преведува Републичкиот секретаријат за здравство 
и социјална политика. 

V 
Неискористени^ средства од претходната годи-

на од точките I и II се пренесуваат во наредната 
година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 12-977/1 
9 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

232. 
Врз основа на член 43 став 3 во врска со член 

50 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО 

1. Се разрешува од должност заменик на ди-
ректорот на Републичкиот завод за унапредување 
на школството Рифат Вела, поради заминување на 
нова должност. 

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

Број 12-1238/1 
29 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

233. 
Врз основа на член 28 и 42 од Законот за из-

градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 35/73), републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО ОДОБРЕНИЈА 
ЗА ГРАДЕЊЕ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

I — ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се регулира начинот на из-

давањето на одобренија за градење и постапката 
за вршење на технички прегледи. 

II — ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА 

Член 2 
Барањето за издавање одобрение за градење го 

поднесува инвеститорот до органот на управата 
надлежен за издавање на одобрение (надлежен ор-
ган). 

Член 3 
По приемот на барањето за издавање одобрение 

за градење, надлежниот орган е должен да утврди 
дали инвеститорот ја поднел документацијата пред-
видена со член 22 од Законот за изградба на инве-
стициони објекти (Законот), дали инвестиционата 
техничка документација е изработена од регистри-
рана проектантска организација за соодветен вид 
објекти, како и дали организацијата што ја изра-
ботила инвестиционата техничка документација 
ставила потврда на таа документација дека ја из-
вршила внатрешната контрола на таа документа-
ција во смисла на член 47 став 1 точка 5 од За-
конот. 
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Доколку надлежниот орган утврди дека при-
ложената документација не е во согласност со по-
стојните прописи, истата ја враќа на инвеститорот 
за да ја надополни според ставените забелешки. 

Член 4 
Пред издавање одобрение за градење надлеж-

ниот орган е должен да прибави мислење од соод-
ветните органи и организации ако тоа со посебен 
закон е предвидено за одделни видови на објекти. 

Член 5 
За извршената техничка контрола на инвести-

ционата техничка документација на објекти од 
член 33 на Законот, комисијата, односно организа-
цијата што ја вршела техничката контрола, под-
несува предлог до надлежниот орган, врз основа на 
кој тој одлучува по барањето за издавање одобре-
ние за градење. 

III — ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Член 6 
Технички преглед на. изграден инвестиционен 

објект се врши по барање на инвеститорот или из-
ведувачката организација, односно произведувачот 
на инвестициониот објект за пазар. 

Член 7 
Барањето за вршење на технички преглед на 

објектот треба да содржи особено: назив и вид на 
објектот, место каде е изграден, број и дата на одо-
брението за градење, назив на организацијата што 
го изградила објектот односно испорачала опремата 
и постројките, вредноста на објектот, организација-
та што ја изработила инвестиционата техничка до-
кументација, како и кој вршел стручен надзор над 
градењето на објектот. 

Член 8 
Органот што го издал одобрението за градење 

во рок од осум дена од денот на приемот на бара-
њето за технички преглед, ќе донесе решение со 
кое ќе именува комисија, односно ќе определи 
стручна или научна организација која ќе го извр-
ши техничкиот преглед. 

Со решението од претходниот став ќе се опре-
дели и денот на отпочнувањето на техничкиот пре-
глед, со тоа што од денот на приемот на барањето 
на технички преглед до денот на отпочнувањето на 
техничкиот преглед не може да помине повеќе од 
15 дена. 

Член 9 
Решението од член 8 на овој правилник се до-

ставува на инвеститорот и на организацијата што 
го изградила објектот, на членовите на комисијата 
или на стручната односно научната организација 
која ќе го врши техничкиот преглед. 

Член 10 
Комисијата за техничкиот преглед се состои од 

најмалку три члена. 
За членови на комисијата за технички преглед, 

во зависност од природата на објектот, надлежниот 
орган именува соодветни стручњаци од техничките 
и други инспекции, како и други стручни лица, а 
по потреба и претставници на надлежниот орган 
за внатрешни работи, народна одбрана и други ор-
гани. 

Во комисијата за технички преглед не може да 
се именува лице од организацијата што ја израбо-
тила инвестиционата техничка документација или 
соработувала во изработката на истата, лице кое од 
име на инвеститорот вршело стручен надзор над 
градбата, како и лице што е во работен однос со 
организацијата што го изградила објектот односно 
ја испорачала опремата. 

Член 11 
Инвеститорот и организацијата што го изгра-

дила објектот, должни се, по приемот на решението 
за определување на технички преглед, да ја. при-
премат целата потребна документација што слу-
жела за изградба на објектот, а особено: 

1. одобрението за градење на објектот; 
2. инвестиционата техничка документација со 

сите измени и дополненија врз основа на кои е из-
граден објектот; 

3. книгите што се водат при изградбата на об-
јектот од кои може да се утврди текот и начинот 
на изградбата на објектот во целина и во одделни 
фази еа неговата изградба; 

4. документите за квалитетот на вградениот ма-
теријал и конструкциите, инсталациите, опремата и 
постројките; и 

5. документите за извршените испитувања на 
конструкције , инсталациите, постројките во од-
нос на нивната носивост, техничка исправност и 
безбедност. 

Инвеститорот и организацијата што го изгра-
дила објектот, документацијата од претходниот став 
пред почетокот на техничкиот преглед ќе ја стават 
на располагање на комисијата односно на стручната 
или научната организација која ќе го врши тех-
ничкиот преглед. 

Член 12 
По приемот на решението за технички преглед 

инвеститорот и организацијата што го изградила 
објектот, односно ја испорачала опремата ќе одре-
дат свои претставници што ќе присуствуваат на 
техничкиот преглед. 

По потреба, на техничкиот преглед може да 
биде повикан и претставник на проектантската ор-
ганизација што ја изработила инвестиционата тех-
ничка документација. 

Претставниците од претходниот став мораат да 
бидат стручни лица што располагаат со податоци 
за начинот и условите под кои е изграден објектот. 
За претставници, по правило, се определуваат ли-
цата што вршеле стручен надзор над градбата од 
името на инвеститорот и непосредниот технички 
раководител на градбата на објектот. 

Отсуството на претставници на инвеститорот и 
на организацијата што го изградила објектот не 
претставува пречка за вршење на технички пре-
глед. 

Член 13 
Техничкиот преглед на изградениот објект сс 

ррши на местото каде објектот е изграден. 

Член 14 
Пред почнување на прегледот на градежните 

работи, инсталациите, опремата и постројките, ко-
мисијата односно стручната или научната органи-
зација ќе се запознае со документацијата од член 
11 на овој правилник. 

Член 15 
Комисијата односно стручната или научната ор-

ганизација за вршење на технички преглед, ќе ут-
врди на начин предвиден со техничките прописи, 
а ако такви нема според современите технички и 
научни постигнувања, дали градежните работи, ин-
сталациите, опремата и постројките се изведени 
според инвестиционата техничка документација. 

Техничкиот преглед по потреба може да опфати 
и вршење на пробно оптоварување како и дополни-
телно испитување на квалитетот на вградениот ма-
теријал и конструкции односно инсталации, опрема 
и постројки. 

Инвеститорот и изведувачот должни се да ги 
поднесат на увид сите атести, испитувања од вгра-
дени материјали, конструкции, опрема. • и слично, 
на комисијата односно стручната или научната ор-
ганизација. 
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Член 16 
За вршењето на техничкиот преглед односно за 

текот на прегледот се води записник. 
Записникот за технички преглед го потпишу-

ваат членовите на комисијата и присутните прет-
ставници на инвеститорот и изведувачот односно 
испорачателот на опремата. 

Ако техничкиот преглед се врши преку струч-
на или научна организација за извршениот тех-
нички преглед се составува технички извештај со 
заклучок. 

Член 17 
Во записникот за техничкиот преглед односно 

техничкиот извештај се внесуваат сите работи кои 
се од значење за донесување решение за користе-
ње односно за пуштање во погон на објектот, а 
особено: 

1. дали објектот е изграден според инвестицио-
ната техничка документација и измените и допол-
нувањата, доколку имало такви; 

2. дали се исполнети условите од член 36 од 
Законот; 

3. со какви документи се докажува, како и под 
кои услови е изграден објектот, име на органот или 
организацијата што ги издава тие документи со 
наведување на битните податоци од нивната со-
држина ; 

4. дали има неизведени работи според инве-
стиционата техничка документација и дали објек-
тот и без тие работи може несметано да се кори-
сти односно да се пушти во погон; 

5. дали на изградениот објект има недостатоци 
кои можат да се отстранат и во кој рок; и 

6. дали на изградениот објект има недостатоци 
кои не можат да се отстранат, а се однесуваат на 
стабилноста на објектот, безбедноста на животот 
или здравјето на луѓето, сообраќајот и соседните 
објекти. 

Член 18 
Комисијата односно стручната или научната 

организација што го извршила техничкиот преглед 
во записникот односно техничкиот извештај дава 
предлог за прием односно одбивање на приемот на 
објектот со образложение. 

Предлогот од претходниот став комисијата го 
донесува со мнозинство на гласови. 

Одвоените мислења на членовите, доколку ги 
има, се внесуваат во записникот и се потпишуваат 
од членовите што го издвоиле мислењето. 

Член 19 
Надоместокот за работа на комисијата се испла-

тува врз основа на извршените ефективни работни 
часови, а во износ по час што се одредува со ре-
шението за формирање на комисијата. 

Трошоците за техничкиот преглед кога тој се 
врши преку стручна или научна организација се 
одредуваат по пат на претходно склучен договор 
помеѓу стручната или научната организација и ин-
веститорот, или изведувачката организација. 

Член 20 
Записникот односно техничкиот извештај за 

техничкиот преглед со предлог за прием или одби-
вање на приемот на објектот, се предава на орга-
нот што ја именувал комисијата односно ја одре-
дил стручната или научната организација за вр-
шење технички преглед најдоцна во рок од 15 дена 
по извршениот технички преглед на изградениот 
објект. 

IV — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за начинот на изда-
вањето одобренија за градење и за постапката за 
вршење на технички прегледи („Службен весник 
на СРМ" бр. 22/68). 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-894/1 
22 март 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

234. 
Врз основа на член 68 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73), републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТАПУ-

ВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ 
ОБЈЕКТИ 

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот и по-

стапката за отстапување изградба на инвестициони 
објекти кој се врши по пат на конкурс (јавно над-
давање) и по пат на собирање на понуди врз ос-
нова на претходно одржан конкурс за подобноста 
на изведувачките организации за изградба на ин-
вестициони објекти (собирање понуди). 

Член 2 
Предмет на отстапување изградба на инвести-

ционен објект можат да бидат: 
1. извршувањето на претходните и подготви-

телните работи; 
2. изработката на инвестиционо-техничка доку-

ментација; 
3. градењето на инвестиционен објект; 
4. изведувањето на одделни видови работи или 

на одделни работи на инвестициониот објект; 
5. набавката и монтажата на опрема и слич-

но ; и 
6. извршувањето на сите или неколку од напред 

наброените фази на изградбата со пуштањето на 
објектот во погон (инженеринг). 

Член 3 
Условите за отстапување изградба на инвести-

ционен објект по пат на јавно наддавање или по 
пат на собирање понуди ги утврдува инвеститорот. 

Заради обезбедување рамноправно учество на 
изведувачките организации во постапката за јавно 
наддавање односно во постапката за собирање по-
нуди, инвеститорот е должен да го утврди особено: 

1. начинот, местото и времето за запознавање 
со условите од ставот 1 на овој член, како и за до-
бивање на податоците потребни за составување на 
понудата; 

2. критериумите за оценување која од подне-
сените понуди е најповолна односно критериумите 
за оценување на подобноста на изведувачките ор-
ганизации за изградба на инвестициониот објект 
(подобноста на изведувачите); 

3. висината и формата на гаранцијата, ако е со 
условите од ставот 1 на овој член определено по-
лагање гаранција; и 

4. рокот за поднесување на понудите, кој не 
може да биде пократок од 30 дена. 

Член 4 
Отстапувањето на изградбата на инвестиционен 

објект по пат на јавно наддавање или по пат на со-
бирање на понуди се објавува со јавен оглас, 
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Огласот мора, покрај податоците што се бараат 
според членот 64 на Законот за изградба на инве-
стициони објекти (Законот) да содржи и: назначу-
вање на местото и просториите во кои ќе се одржи 
јавното наддавање односно конкурсот за подобно-
ста на изведувачите, како и денот и часот на нив-
ното одржување. 

Огласот мора да се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 5 
Постапката за отстапување изградба на инве-

стициони објекти по пат на јавно наддавање или 
по пат на собирање на понуди ја спроведува струч-
на комисија (комисија) што ја формира инвести-
торот. 

Комисијата се состои од најмалку три члена а 
ја раководи членот определен со актот за нејзи-
ното формирање. 

II — ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Член 6 
Јавното наддавање се врши по пат на писмени 

понуди што се поднесуваат врз основа на огласот 
за одржување на јавното наддавање и во согласност 
со условите од членот 3 на овој правилник. 

Член 7 
Понуда можат да поднесат организациите на 

здружениот труд регистрирани за вршење на деј-
носта во која спаѓа градењето на таков објект, од-
носно друга организација која со договор обезбе-
дила деловна соработка со организација регистри-
рана за вршење на таа дејност (член 55 од Законот). 

Понудувачот може да поднесе само една понуда 
за работите што се предмет на отстапувањето. 

Член 8 
Понудата мора да содржи: 
1. фирма (назив) и точна адреса на понуду-

вачот; 
2. назив на работите што се предмет на отста-

пување по пат на јавното наддавање; 
3. цена на работите што се предмет на отстапу-

вањето по пат на јавното наддавање; 
4. рок за изведување на работите што се пред-

мет на отстапување по пат на јавното наддавање и 
гарантен рок за квалитетот на тие работи; и 

5. други податоци за кои со огласот односно 
со условите за отстапување на изградбата на ин-
вестициониот објект по пат на јавното наддавање е 
определено дека мораат да се внесат во пону-
дата. 

Член 9 
Кон понудата се прилага доказ за регистраци-

јата на понудувачот, договорот за деловна сора-
ботка со организација регистрирана за вршење на 
дејноста во која спаѓаат работите што се предмет 
на отстапувањето и други исправи за кои со огла-
сот односно со условите за јавно наддавање е опре-
делено да се поднесат кон понудата (документа-
ција). 

Член 10 
Понудата и документацијата му се поднесуваат 

на инвеститорот или на комисијата непосредно, во 
одвоени и запечатени обвивки. 

Обвивката со понудата мора да има ознака: 
„Понуда за јавното наддавање", а обвивката со 
документацијата — ознака: „Документација за јав-
ното наддавање". На двете обвивки мора да биде 
назначен предметот во врска со кој се поднесува 
понудата. 

На секоја примена обвивка од ставот 2 на овој 
член инвеститорот односно комисијата е должна 
да го означи денот и часот на приемот и да го за-
вери тоа со печат и потпис на одговорното лице. 

Инвеститорот односно комисијата е должна по 
барање на понудувачот, да му издаде потврда за 
денот и часот на приемот на обвивката. 

Доколку понудата и документацијата му се до-
ставени на инвеститорот, тој е должел сито п р и г -
ни понуди да и ги предаде на комисијата пред ча-
сот определен за одржување на јавното наддавање. 

Член 11 
Во постапката за јавно наддавање се земаат 

предвид само навремено поднесените понуди кои 
кои е приложена документација. 

Како навремено поднесена понуда ќе се смета 
понудата предадена на инвеститорот или непо-
средно на комисијата во рокот определен во огла-
сот за одржување на јавното наддавање. 

Рокот од ставот 2 на овој член не може да се 
определи така што да се завршува по часот опре-
делен за почеток на јавното наддавање. 

Ненавремената понуда како и понудата кон 
која не е приложена документација, не се зема во 
предвид во постапката за јавно наддавање и му 
се враќа на понудувачот неотворена. 

Член 12 
Јавното наддавање по сите навремено поднесени 

понуди се одржува во местото, просториите и во 
денот и часот што се определени во огласот за 
одржување на јавното наддавање, без оглед на тоа 
дали овластените претставници на понудувачот се 
присутни на јавното наддавање. 

Член 13 
Пред почетокот на јавното наддавање присут-

ните претставници на понудувачите и ги преда-
ваат на комисијата овластувањата за стапување на 
понудувачите во постапката на јавното наддавање. 

Член 14 
Јавното наддавање може да започне ако на-

времено се примени најмалку две понуди, докол-
ку со условите од членот 3 на овој правилник не 
е определено поинаку. 

Ако навремено не се примени најмалку две по-
нуди, односно онолку понуди колку што е утврдено 
со условите од членот 3 на овој правилник, коми-
сијата ќе им ги врати примените понуди на пону-
дувачите неотворено 

Член 15 
Јавното наддавање започнува со утврдување: 
1. бројот на примените понуди и називите на 

понудувачите, како и дали кон понудите е подне-
сена документаци ј а; 

2. кои понуди со документацијата се примени 
навремено; 

3. кои понуди им се вратени на понудувачите 
како ненавремено поднесени или затоа што кон 
нив не е приложена документација; 

4. имињата на присутните претставници на по-
нудувачите; и 

5. називите на понудувачите чии претставни-
ци не се присутни. 

Член 16 
По извршувањето на дејствијата од членот 15 

на овој правилник комисијата пристапува кон от-
ворање на обвивките со документацијата и утврду-
ва кои понудувачи ги исполнуваат условите за на-
тамошно учествување во јавното наддавање однос-
но дали јавното наддавање може да се одржи. По-
тоа, комисијата ги отвора обвивките со понудите 
од оние понудувачи што ги исполнуваат условите 
за натамошно учествување во јавното наддавање, 
и тоа по редот на приемот на понудите, и со нив-
ната содржина ги запознава присутните понуду-
вачи. 

Во јавното наддавање комисијата ги зема во 
предвид навремено поднесените понуди што содр-
жат поголема цена од ориентационата вредност на 
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работите што се предмет на отстапувањето, ако со 
условите за јавно наддавање не е определено по-
инаку. 

Од часот определен за почетокот на јавното 
наддавање ни еден понудувач не може да ја мену-
ва содржината на својата понуда ниту да ја заме-
нува со нова. 

Член 17 
За јавното наддавање се води записник, во кој 

се внесуваат особено: 
1. местото, денот и часот на почетокот на 

ј авното наддавање; 
2. имињата на членовите на комисијата; 
3. имињата на присутните претставници на по-

нудувачите, со назначување на бројот и датата на 
нивните овластувања; 

4. називите на понудувачите чии претставници 
не се присутни на јавното наддавање; 

5. резултатот од прегледот на документацијата 
и назначување на понудувачите што не ги испол-
нуваат условите за натамошно учествување на јав-
ното наддавање, со образложение на причините за 
тоа; 

6. редот на отворањето на понудите, со внесува-
ње на податоците од секоја понуда; и 

7. констатација дека постапката за јавното над-
давање е уредно спроведена. 

На барање на претставниците на понудувачите 
во записникот се внесуваат нивните забелешки по 
однос на работата на комисијата, на текот на по-
стапката на јавното наддавање и на содржината на 
записникот. 

Член 18 
Записникот го потпишуваат членовите на ко-

мисијата и сите присутни претставници на понуду-
вачите. 

Ако некој од претставниците на понудувачите 
одбие да го потпише записникот, во записникот ќе 
се наведат причините поради кои е одбиено потпи-
шувањето на записникот. 

Со потпишувањето на записникот се смета де-
ка јавното наддавање е завршено. 

Член 19 
Препис од записникот за јавното наддавање им 

се доставува на сите понудувачи во рок од осум 
дена од денот на завршетокот на јавното надда-
вање. 

Член 20 
По завршеното јавно наддавање комисијата 

пристапува кон разгледување на евентуалните за-
белешки од понудувачите ставени на записникот 
за јавното наддавање, врши сметковна контрола на 
сите понуди во поглед на количините, цената, ква-
литетот на работите и др., ги исправува евенту-
алните сметковни грешки, споредува одделни по-
датоци во понудите со условите за јавното надда-
вање и ги утврдува отстапувањата од тие услови. 

За сите дејствија од претходниот став комиси-
јата составува извештај со мислење кој понудувач 
дал најповолна понуда според критериумите од 
член 3 на овој правилник. 

Записникот за јавното наддавање, со докумен-
тацијата, понудите и со својот образложен извеш-
тај комисијата е должна да му го достави на ин-
веститорот во рокот што е определен со актот на 
инвеститорот за образување на комисијата. 

Член 21 
По приемот на записникот за јавното надда-

вање, документацијата, понудите и образложениот 
извештај на комисијата со мислење за најповол-
ната понуда, инвеститорот утврдува дали постап-
ката за јавно наддавање е правилно спроведена. 

Ако утврди дека постапката за јавно надда-
вање не е правилно спроведена, инвеститорот е 

должен во рок од десет дена од денот на приемот 
на материјалите од претходниот став да донесе 
одлука со која ќе ја поништи постапката на јав-
ното наддавање. 

Член 22 
Ако утврди дека јавното наддавање успеало, 

инвеститорот е должен во рокот од член 21 став 2 
на овој правилник да донесе одлука за тоа која 
понуда ја прифаќа и да ги наведе причините пора-
ди кои прифатената понуда ја оценил како најпо-
волна. 

Ако утврди дека јавното наддавање не успеало 
инвеститорот е должен во рокот од членот 21 став 
2 на овој правилник да донесе одлука дека јав-
ното наддавање не успеало и да ги наведе при-
чините за тоа. 

Член 23 
Одлуката од членот 21 став 2 на овој правил-

ник инвеститорот е должен да им ја достави на 
сите понудувачи во рок од десет дена од денот на 
нејзиното донесување, а одлуката од членот 22 
став 1 и 2 на овој правилник во рокот што во 
огласот за одржување на јавното наддавање е опре-
делен за известување на понудувачите дали и која 
понуда е прифатена. 

Член 24 
Ако донесе одлука од членот 21 став 2 или од 

членот 22 став 2 на овој правилник, инвеститорот 
ќе постапи според член 61 став 2 од Законот. 

III — СОБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

Член 25 
Отстапувањето на изградба на инвестиционен 

објект се врши по пат на собирање понуди врз 
основа на претходно одржан конкурс за подобнос-
та на изведувачите. 

Член 26 
Конкурсот за подобноста на изведувачите го 

распишува инвеститорот со јавен оглас кој се об-
јавува на начинот пропишан во членот 4 на овој 
правилник. 

Член 27 
На конкурсот за подобноста на изведувачите, 

изведувачките организации учествуваат врз осно-
ва на поднесена писмена пријава. 

Пријавата од претходниот став мора да ги со-
држи податоците што се бараат во огласот за одр-
жување на конкурсот за подобност на изведувачите 
и се поднесува во рокот определен во тој оглас. 

Член 28 
Одлука за тоа кои изведувачки организации се 

подобни инвеститорот е должен да донесе во рок 
од десет дена од денот на одржаниот конкурс за 
подобноста на изведувачите. 

Одлуката од претходниот став, со образложе-
ние, инвеститорот е должен во рок од десет дена од 
денот на нејзиното донесување да им ја достави на 
изведувачките организации што учествувале на 
конкурсот за подобноста на изведувачите. 

Член 29 
Откако ќе постапи според одредбите од членот 

28 на овој правилник, инвеститорот пристапува кон 
собирање на понуди во рокот утврден со условите 
за собирање понуди. 

Понуди може да се собираат само од изведувач-
ките организации што со одлуката од членот 28 
став 1 на овој правилник се огласени за подобни. 

Член 30 
Одредбите од овој правилник за отстапување на 

изградбата на инвестиционен објект по пат на 
јавно наддавање согласно се применуваат и во по-
стапката за отстапување изградба на инвестицио-
нен објект по пат на собирање на понуди. 
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IV — РОК ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 31 
За отстапување на изградбата на инвестицио-

нен објект по пат на јавно наддавање или по пат 
на собирање понуди инвеститорот во рок од десет 
дена од денот на донесувањето на одлуката за тоа 
која понуда ја оценил како најповолна ќе склучи 
договор со понудувачот чија понуда ја прифатил, 
ако со условите од членот 3 на овој правилник не е 
определен друг рок. 

Договорот од претходниот став се склучува на 
начинот и под условите што се пропишани во чле-
нот 55 од Законот и со тој договор не може да 
се менуваат условите од членот 3 на овој пра-
вилник. 

V — ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-894/1 
22 март 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

дипл. инж. Стојан Маткалиев, с. р. 

235. 
Врт основа на член 71 став 3 од Законот за из-

градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" број 35/73), републичкиот секретар за ин-
дустрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ГРАДЕЖНАТА 

КНИГА И ГРАДЕЖНИОТ ДНЕВНИК 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на во-

дењето на градежната книга и градежниот дневник 
за изградба на инвестиционите објекти односно 
изведувањето на инвестиционите работи. 

Член 2 
Градежната книга и градежниот дневник, орга-

низацијата што го гради инвестициониот објект од-
носно што ги изведува инвестиционите работи (из-
ведувач), должна е да ги води уредно и ажурно. 

Член 3 
Градежната книга и градежниот дневник се 

водат од почетокот до завршувањето на објектот 
односно работите. 

Изведувачот е должен да ги чува книгите и да 
ги направи достапни на инвеститорот, на лицата 
што вршат стручен надзор и на надлежните инс-
пекциски органи. 

Член 4 
Градежната книга и градежниот дневник по из-

вршениот технички преглед и конечната пресметка 
на изградениот објект му се предаваат на инвес-
титорот. ; 

Член 5 
Градежната книга се води по систем на од-

делни картони или како книга со средени позиции. 
Градежниот дневник е книга со нумерирани 

страници и заверени од страна на изведувачот. 

Член 6 
Во градежната книга и во градежниот дневник 

сите впишувања се вршат со мастило или хемиски 
жолт. 

Член 7 
Градежниот дневник се води секој ден и во 

него се внесуваат: 
а) податоци за воведување на изведувачот во 

работа; 
б) податоци за временските услови; 
в) податоци за водостој от, појавата на подзем-

на вода и слично; 
г) податоци за вработените работници, механи-

зација, превозни средства и набавениот материјал и 
опрема; 

д) почеток и завршеток на работите по фази 
и видови на работа, ден на приемот на техничката 
документација или одделни нејзини делови; 

ѓ) сите измени и отстапувања од техничката 
документација; 

е) констатации за квалитетот на материјалот, 
опремата и друго што се вградува. Ако се врши ис-
питување, дата на испраќањето на материјалот од-
носно опремата, дата на приемот на резултатот, 
какви се резултатите и за кои позиции, конструк-
ции и инсталации се однесуваат и слично; 

ж) прекиди условени поради елементарни не-
погоди, недостиг на материјали или работна рака, 
прекин на струја и др.; 

з) податоци за постојани точки (регулациони и 
нивелациона, прегледи и приеми на темели, арма-
тура, оплата, скела, опрема и ел.;' 

и) забелешки и наредби на надлежните инс-
пекциски органи; 

ј) предавање на калкулации и привремени си-
туации на инвеститорот (надзорниот орган); 

к) податоци за доаѓање на стручни комисии, 
причина на доаѓањето и нивните наоди; 

л) податоци за воведување на особени заштит-
ни мерки при работата; и 

љ) други податоци од значење за околностите и 
условите на градењето и квалитетот на работата. 

Член 8 
Градежниот дневник секој ден го потпишуваат 

изведувачот, односно одговорниот раководител на 
работите и инвеститорот односно лицата што вршат 
стручен надзор, доколку се врши стручен надзор 
од страна на инвеститорот. 

, Член 9 
Во градежната книга се внесуваат податоци за 

мерките и количините на извршените работи но 
видови, за вградени машини, опрема и инсталации 
со потребни скици и цртежи за измените и отста-
пувањата од техничката документација средени по 
позиции кои служат за времено и конечно пресме-
тување на работите. 

Сите промени во текот на градењето со кои се 
менува или се отстапува од техничката докумен-
тација се евидентираат во градежната книга со 
внесување на потребен број скици и цртежи. 

Член 10 
Податоците во градежната книга се внесуваат 

врз основа на мерење и увид на извршените рабо-
ти. Податоците во градежната книга се внесуваат 
повремено по извршување на одделни позиции. Се-
кое впишување во книгата го потпишуваат прет-
ставникот на изведувачот и лицата што вршат над-
зор, доколку со договорот е предвидено инвестито-
рот да врши надзор. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на 
водењето на градежната книга и градежниот днев-
ник („Службен весник на СРМ" број 22/68). 
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Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-894/1 
22 март 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

236. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за из-

градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" број 35/73), републичкиот секретар за ин-
дустрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБНОВУВАЊЕТО И ДОПОЛ-
НУВАЊЕТО И УСЛОВИТЕ ЗА ЧУВАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на об-

новувањето и дополнувањето, како и условите под 
кои се чува инвестиционата техничка документа-
ција. 

Член 2 
Обновување на инвестиционата техничка доку-

ментација се врши во случаите кога целата инвес-
тициона техничка документација или одделни неј-
зини делови се оштетени или уништени. 

Обновувањето на оштетената документација се 
врши со прекопираше, прецртување, преработува-
ње, микрофил мување и слично. Начинот на обно-
вување се определува врз основа на писмен пред-
лог од комисијата што ја именува инвеститорот. 

Обновувањето на уништената документација се 
врши со изработување на нова документација врз 
основа на податоците добиени со снимање на по-
стојниот објект и извршување на најопходните пре-
сметувања. Новата документација се изработува за 
оние фази и делови од уништениот комплет на 
техничката документација што се неопходни за 
нормална употреба, одржување или евентуална ре-
конструкција на инвестициониот објект. 

Член 3 
Дополнување на инвестиционата техничка до-

кументација се врши во случаите кога во текот на 
градењето односно во текот на употребата на ин-
вестициониот објект се пристапи кон измени и до-
полнувања на конструкције , инсталациите и на 
технолошкиот процес на инвестициониот објект. 

Дополнувањето на инвестиционата техничка до-
кументација се приложува кон основната инвести-
циона техничка документација и заедно со истата 
се чува под условите пропишани со овој пра-
вилник. 

Извршеното дополнување на инвестиционо-тех-
ничката документација се забележува односно кон-
статира и во основната техничка документација. 

Член 4 
Органот надлежен за давање одобрение за гра-

дење, инвеститорот односно органот или органи-
зацијата врз која е пренесено правото за користе-
ње на инвестициониот објект (органот односно ор-
ганизацијата), се должни да ги обезбедат следните 
услови за чување на инвестиционата техничка до-
кументација: 

— местото (просторијата) во која се чува доку-
ментацијата да биде осигурано од уништување, 
кражба, пожар, поплава, земјотрес и други еле-
ментарни непогоди и да е погодно за евентуална 
евакуација на документацијата; 

— погодна опрема за чување на документаци-
јата (рафтови, шифоњери). Поважните делови од 
документацијата задолжително се сместуваат во че-
лични ормани. 

Како поважни делови на документацијата се 
сметаат оние што ги определува инвеститорот а се 
неопходни за нормална употреба и одржување на 
објектот и за евентуална измена и реконструкција 
на технолошкиот процес, инсталациите и конструк-
ц и ј е на објектот. 

Член 5 
Органот односно организацијата што ја чува 

документацијата задолжително устрој ува картоте-
ка заради увид и полесна манипулација со доку-
ментацијата. Во картотеката се попишуваат сите 
фази, делови и прилози на документацијата, со со-
одветни ознаки и битни податоци за содржината. 

Член 6 
За чување на инвестиционата техничка доку-

ментација се задолжува одредено лице. 

Член 7 
Инвестиционата техничка документација на ј -

малку еднаш во годината се прегледува заради 
утврдување на состојбата и за извршениот преглед 
се составува записник. 

Член 8 
Инвестиционата техничка документација за об-

јектите што се рушат задолжително се предава на 
чување на надлежниот архив, согласно прописите 
за архивската граѓа и архивите. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за начинот на обно-
вувањето и дополнувањето и условите за чување на 
инвестиционата техничка документација („Службен 
весник на СРМ" бр. 22/69). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Број 01-894/1 
22 март 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

237. 
Врз основа на член 3 став 5 од Законот за вр-

шење на занаетчиска дејност со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните („Службен вес-
ник на СРМ" број 9/74), републичкиот секретар за 
индустрија и трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕ-

ТААТ КАКО ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ 

1. Како занаетчиски дејности со кои можат да 
се занимаваат самостојните занаетчии со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните се сме-
таат следните стопански дејности: 

ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛИ 
1. грнчарска (лончарска), 
2. стаклодувачка, 
3. стаклошлифувачка и стаклограверска, 
4. изработка на предмети од глина, каолин и 

други слични материјали, 
5. изработка на украсни предмети од керамика, 
6. изработка на воденичарски камења и ве-

трила, 
7. леење на фигури од гипс. 
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МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

8. ковачка, 
9. изработка на потковици и клинци за пот-

ковување, 
10. пушкарска, 
11. котларска (казанџиска), 
12. острачка на сите видови сечи ла, 
13. галванизерска, 
14. браварска, 
15. лимарска (изработка на производи од лим 

и вршење на лимарски услуги, 
16. металостругарска, 
17. механичарска, 
18. металомоделарска (металска лапарсќа), 
19. металопојасарска (изработка на метална га-

лантерија), 
20. машинобраварска, 
21. алатничарска, 
22. автомеханичарска (поправка и одржување 

на моторни возила), 
23. мотомеханичарска (поправка и одржување 

на мотоцикли), 
24. прецизномеханичарска за оптички инстру-

менти (кино-апарати, фото-апарати, геодет-
ски и други инструменти), 

25. прецизномеханичарска за канцелариски ма-
шини (пишувачки, сметачки и сл.), 

26. часовничарска, 
27. леарска, 
28. авто-лимарска (изработка и поправка на ка-

росерии од лим), 
29. изработка на воденици за кафе, 
30. изработка на ваги, 
31. жицоплетарска и ситарска, 
32. изработка на гребени за гребење на волна 

и кучишта, 
33. металовезачка (металодругерска, металопе-

чатарска), 
34. изработка на ѕвонци, 
35. ножарска (изработка на ножеви и сл. про-

изводи), 
36. заварувачка, 
37. автобраварска. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА 
НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ 

И ПРИБОР 
38. електроинсталатерска (инсталатери на елек-

трични водови, лифтови, светлечки рекла-
ми и др.), 

39. електромеханичарска за разладни уреди, 
40. електромеханичарска (винклирање на мо-

тори, поправка и одржување на електрични 
машини и др.), 

41. електр©механичарска за радио и ТВ апа-
рати, транзистор^ магнетофони и сл.), 

42. електромеханичарска за телеграфско-теле-
фонски уреди, 

43. електромеханичарска за дигалки, 
44. автомеханичарска, 
45. поправка и полнење на акумулатори. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

46. производство на козметички и мирисни 
средства, 

47. изработка на средства за одржување чи-
стотија (прашоци, пасти, течности и ел.), 

48. изработка на технички мазива, масла, пра-
тиоци и други средства што служат за сто-
пански цели. 

ИЗРАБОТКА НА ДРВО 
49. коларска (изработка и поправка на дрвени 

каросерии), 
50. бочварска и качарска (изработка и по-

правка), 

51. дрвостругарска (изработка на дрвена галан-
терија), 

52. столарска, 
53. дрводелска и дрвокалапарска, 
54. тапетарска и декоратерска, 
55. кошничарско-плетачка, 
56. длабокорезачка (дрворезбарска и копани-

чарска), 
57. везење на дрво, 
58. изработка на брда — брдари, 
59. наланџиска. 

ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА 
60. изработка на конфекција од хартија. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ 
ПРОИЗВОДИ 

61. ткаачка, 
62. јажарска, 
63. плетарска (трикотажерска), 
64. килимарска, 
65. везачка, 
66. јорганџиска (изработка и поправка), 
67. изработка на вратоврска 
68. изработка на шапки, 
69. изработка на капи, 
70. кројачка на народни облеки — абаџиска 

(по порачка и конфекција), 
71. кројачка на машка облека (по порачка и 

конфекција), 
72. кројачка на женска облека (по порачка и 

конфекција), 
73. кројачка на детска облека (по порачка и 

конфекција), 
74. кројачка на долни облеки (по порачка и 

конфекција), 
75. изработка на мид ери и. појаси, 
76. волновлачарска, 
77. мутавџии — изработка на черги, 
78. позамантериска, изработка на текстилни 

производи од грубо синтетичко и природно 
влакно, 

ПРЕРАБОТКА НА КОЖА 
79. кожуварска (ќурчиска), 
80. крзнарска, 
81. опинчарска, 
82. чевларска, 
83. изработка на горни делови на чевли, 
84. папучарев , 
85. нараквичарска, 
86. сарачка (ременарска и седларска), 
87. изработка на куфери, чанти и друга кожна 

галантерија, 
88. изработка на сандали, 
89. изработка на чевли од текстил и експан-

дрил, 
90. кожарско-табачарска (штавење кожи и 

преработка на кожи). 
ПРОИЗВОДСТВО НА ГУМЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
91. изработка на гумени производи, 
92. вулканизерска. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

93. месарска и колбасичарска, 
94. цреварска, 
95. слаткарска, 
96. вршење на пекарски услуги, 
97. производство на леб, 
98. производство на бели печива, 
99. изработка на обланди, корнети и кори, 

100. производство на сода-вода и други безал-
кохолни пијалоци, 

101. медарска, 
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102. услужно мелење на жито, 
103. печење и мелење на кафе и сурогати, 
104. леблебиџиска — печење на семки и др., 
105. бонбоњерска, 
106. изработка на млеко во млечни производи, 
107. мелење на пипер, 
108. изработка на сириште. 

ГРАФИЧКА ДЕЈНОСТ 
109. книговезачка и картонажерска, 
НО. штампарска (штампање на амбалажа на 

предмети од хартија, пластика или друга 
галантерија, штампање на обрасци за по-
требите на стопанството и производство на 
растер штампа), 

111. литографа«, 
112. цинкографска. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА НА 
РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ 

113. филигранска и кујунџиска, 
114. златарска (јувелирска), 
115. граверска, 
116. печаторезарска, 
117. поткивачка (налбатска), 
118. поправка на пенкала и патент-моливи, 
119. изработка на предмети од пластични маси 

и вештачки смоли, 
120. штопување на ткаенини, 
121. поправка на чорапи, 
122. печатење текстил, 
123. изработка и поправка на музички дувачки 

инструменти, 
124. изработка и поправка на музички гудачки 

и дрндачки инструменти, 
125. изработка и поправка на музички инстру-

менти со клавијатура, 
126. свеќарска, 
127. поправка на медицински инструменти, 
128. четкарска, 
129. изработка на ортопедски помагала, 
130. изработка и поправка на чадори за дожд и 

сонце, 
131. изработка на вештачко цвеќе, 
132. изработка на релјефи и макети, 
133. изработка на рамови за слики, 
134. изработка на метли и четки од сирк и жи-

лица, 
135. изработка на копчиња, 
136. изработка на разни цртежи и шаблони, 
137. изработка на предмети од природно и ве-

штачко цвеќе, 
138. перење и подмачкување на моторни возила, 
139. поправка на велосипеди, 
140. калајџиска, 
141. изработка на сувенири од метал, 
142. изработка на сувенири од стакло, 
143. изработка на сувенири од глина, 
144. изработка на сувенири од дрво, 
145. изработка на сувенири од текстил, 
146. чешлароска, 
147. изработка на вештачки бисери, 
148. изработка на предмети од школки, 
149. изработка на игно ли, укоснице, игли и сит-

ни украсни предмети, 
150. препариран^ и полнење на птици и жи-

вотни, 
151. самарџиска (изработка и поправка), 
152. изработка на амбалажа од дрво, хартија, 

полнети лен и др., 
153. изработка и поправка на чамци и помали 

пловни објекти, 
154. изработка на тетиви и жици од црева, 
155. плетење од трска и рогозина и изработка 

на предмети од лико, рафија и слама, 
156. изработка на сечила од пергамента вош-

чена хартија за лампи и лустери, 
157. изработка на риболовни реквизити, 
158. изработка на детски играчки. 

ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСТВО 
159. инсталатерска за водовод, гасни постројки 

и канализација, 
160. инсталатерска за централно греење и уреди 

за климатизација, 
161. ѕидарска и фасадерска, 
162. каменорезачка (клепачка), 
163. гипсарска и штукомермерска, 
164. тесарска, 
165. покриварска, 
166. паркетарска, 
167. изработка и полагање на подови со веш-

тачки смеси. 
168. молерска и фарбарска, 
169. печкарска (керамичарска) за поставање 

печки и плочки, 
170. изолатерска, 
171. изработка на ролетни од дрво, 
172. изработка на ролетни од метал, 
173. изработка на ролетни од пластика, 
174. стаклорезачка, 
175. бунарџиска, 
176. поплочарска (калдрмаџиска), 
177. терацерска (облагање на површини од те-

рацо). 

ЗАНАЕТЧИСКИ ЛИЧНИ И ДРУГИ 
УСЛУГИ 

178. хемиско чистење, 
179. бојадисување и импрегнирање на преѓа, 

ткаенини и облека, 
180. бојадисување на кожни предмети, 
181. перење и пеглање на долни облеки и об-

лекла, 
182. фризерска за мажи. 
183. фризерска за жени, 
184. козметичарска за нега на лице и тело, 
185. педикерска, 
186. оптичарска (монтирање и поправка на сите 

видови очила), 
187. фотографска, 
188. фарбарска за коли и други метали, 
189. фирмописачка, 
190. политирана на намештај и други дрвени 

предмети, 
191. оџачарска. 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за одредување на сто-
панските дејности што можат да ги вршат занает-
чиските дуќани („Службен весник на СРМ" бр. 
36/64). 

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

Број 01-1297/1 
25 април 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. ј . 

238. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 

вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 9/74), републичкиот секретар за 
индустрија и трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ВО ДЕЛОВНА ПРОСТО-

РИЈА 

1. Деловна просторија, во смисла на оваа на-
редба, должни се да имаат занаетчиските дуќани 
што ги вршат следните занаетчиски дејности: 
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ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛИ 
1. стаклодувачка, 
2. стаклошлифувачка и стаклограверска. 

МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАНКА ДЕЈНОСТ 
3. ковачка, 
4. изработка на потковици и клинци за пот-

кивање, 
5. луткарска, 
6. .кожарска (казанџиска), 
7. острачка на сите видови сечи ла, 
8. галванизерска, 
9. браварска, 

10. лимарска (изработка на производи од лим 
и вршење на лимарски услуги), 

11. металостругарека, 
12. механичарска, 
13. металомоделарска (металокалапарска), 
14. металопојасарска (изработка на метална га-

лантерија), 
15. машиеобраварска, 
16. алатничарска, 
17. автомеханичарска (поправка и одржување 

на моторни возила), 
18. мотомеханичарска (поправка и одржување 

на мотоцикли), 
19. автобраварска, 
20. прецизеомеханичарска за канцелариски ма-

шини (пишувачки, сметачки и сл.), 
21. часовничарска, 
22. леарска, 
23. автолимарска (изработка и поправка на ка-

росерии од лим), 
24. изработка на гребени за гребење на волна 

и купишта, 
25. металовезачка (металодрогерска, металопе-

чатарска), 
26. изработка на ѕвонци, 
27. заварувачка, 
28. ножарска (изработка на ножеви и слични 

производи). 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА 

НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ 
И ПРИБОР 

29. електроинсталатерска (инсталатери на елек-
трични водови, лифтови, светлосни рекла-
ми и сл.), 

30. електромеханичарска за разладни уреди, 
31. електромеханичарска (винклирање на мо-

тори, поправка и одржување на електрич-
ни машини и др.), 

32. електромеханичарска за радио и ТВ апа-
рати, транзистори, магнетофони и сл.), 

33. електромеханичарска за телеграфско-теле-
фонски уреди, 

34. електромеханичарска за дигалки, 
35. автомеханичарска, 
36. поправка и полнење на акумулатори. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕМИСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

37. производство на козметички и мирисни 
средства, 

38. изработка на средства за одржување ЧРГ-
стотија (прашоци, пасти, течности и ел.), 

39. изработка на технички мазива, масла, пра-
шоци и други средства што служат :за 

стопански цели. 

ИЗРАБОТКА НА ДРВО 
40. коларска (изработка и поправка на дрвени 

каросерии), 
41. дрвостругарска (изработка на дрвена галан-

терија), 
42. столарска, 
43. дрводелска и дрвокалапарска, 
44. тапетарска и декоратерска. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ 
ПРОИЗВОДИ 

45. кројачка на народна облека — абаџиска (по 
порачка и конфекција), 

46. кројачка на машка облека (по порачка и 
конфекција), 

47. кројачка на женска облека (по порачка и 
конфекција), 

48. кројачка на детска облека (по порачка и 
конфекција), 

49. кројачка на долна облека (по порачка и 
конфекција), 

50. изработка на мидери и појаси, 
51. волновлачарска. 

ПРЕРАБОТКА НА КОЖА 
52. кожуварска (ќурчиска), 
53. крзнарска, 
54. опинчарска, 
55. чевларска, 
56. изработка на горни делови на чевли, 
57. папучарска, 
58. нараквичарска, 
59. сарачка (ременарска и седларска), 
60. изработка на куфери, чанти и друга кожна 

галантерија, 
61. изработка на сандали, 
62. изработка на чевли од текстил и експан-

дрил, 
63. кожарско-табачарска (штавење кожи и 

преработка на кожи), 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГУМЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

64. изработка на гумени производи, 
65. вулканизерска. 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

66. месарска и колбасичарска, 
67. слаткарска, 
68. вршење пекарски услуги, 
69. производство на леб, 
70. производство на бели печива, 
71. изработка на обланди, корнети и кори, 
72. производство на сода-вода и други безал-

кохолни пијалоци, 
73. услужно мелење на жито, 
74. печење и мелење на кафе и сурогати, 
75. леблебиџиска — печење на семки и др.), 
76. бонбоњерска, 
77. преработка на млеко во млечни производи, 
78. мелење пипер, 
79. изработка на сириште. 

ГРАФИЧКА ДЕЈНОСТ 

80. книговезачка и картонажерска, 
81. штампарска (штампање на амбалажа на 

предмети од хартија, пластика или друга 
галантерија, штампање на обрасци за потре-
бите на стопанството и производство на 
растер штампа), 

82. литографа^, 
83. цинкографска. 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВКА НА 
РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ 

84. филигранска и кујунџиска, 
85. златарска (ј уве лирска), 
86. граверска, 
87. печаторезарска, 
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88. потковачка (налбатска) 
89. поправка на пенкала и патент моливи, 
90. изработка на предмети од пластични маси 

и вештачки смоли, 
91. печатење текстил, 
92. изработка и поправка на музички дувачки 

инструменти, 
93. свеќарска, 
94. поправка на медицински инструменти, 
95. изработка и поправка на музички гудачки 

и дрндачки инструменти, 
96. изработка и поправка на музички инстру-

менти со клавијатура, 
97. четкарска, 
98. изработка на ортопедски помагала, 
99. изработка и поправка на чадори за дожд 

и сонце, 
100. изработка на вештачко цвеќе, 
101. изработка на рамови за стакло, 
102. изработка на копчиња, 
103. изработка на предмети од природно и веш-

тачко цвеќе, 
104. перење и подмачкување на моторни возила, 
105. поправка на велосипеди, 
106. калајџиска, 
107. чешларска, 
108. изработка на вештачки бисери, 
109. изработка на шноли, укосници, игли и сит-

ни украсни предмети, 
НО. самарџиска (изработка и поправка), 
111. изработка на амбалажа од дрво, хартија, 

полиетилен и др. 
112. изработка и поправка на чамци и помали 

пловни објекти. 

ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСТВО 

113. инсталатерска за водовод, гасни постројки 
и канализација, 

114. инсталатерска за централно греење и уреди 
за климатизација, 

115. изработка на ролетни од метал, 
116. изработка на ролетни од дрво, 
117. изработка на ролетни од пластика, 

ЗАНАЕТЧИСКИ ЛИЧНИ И ДРУГИ УСЛУГИ 

118. хемиско чистење, 
119. бојадисување и импрегнирање на преѓа, 

ткаенини и облека, 
120. бојадисување на кожни предмети, 
121. фризерска за мажи, 
121. фризерска за жени, 
123. козметичарска за нега на лице и тело, 
124. педикерска, 
125. оптичарска (монтирање и поправка на сите 

видови очила), 
126. фарбарска на коли и други метали. 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за занаетчиските деј-
ности што задолжително се вршат во деловна про-
сторија („Службен весник на СРМ" број 36/64 и 
35/68). 

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

Број 01-1297/2 
25 април 1974 година 

Скопје 

Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

239. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за 

вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" број 9/74), републичкиот секретар 
за индустрија и трговија донесува. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ УСЛУГИ ШТО МОЖАТ ДА 

СЕ ВРШАТ ОД МЕСТО ВО МЕСТО 

1. Како занаетчиски. услуги што можат да се 
вршат од место во место се следните занаетчиски 
дејности: 

1. потковачка (налбатска), 
2. поправка на чадори за дожд и сонце, 
3. поправка на лимарско-тенекеџиски произ-

води, 
4. поправка на бочварско-качарски производи, 
5. ©страчка на сите видови сечила, 
6. поправка и калаисување на бакарни про-

изводи, 
7. поплочарска (калдрмаџиска), 
8. стаклорезачка — местење на стакло, 
9. поправка на јоргани и душеци, 

10. поправка на самари, 
11. лакирање, 
12. бунарџиева. 
2. Со влегувањето во сила на оваа наредба 

престанува да важи Наредбата за занаетчиските 
дејности што можат да се вршат како занаетчи-
ски услуги од место до место („Службен весник на 
СРМ" број 36/64). 

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

Број 01-1297/3 
25 април 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

240. 
Врз основа на член 12 став 5 и член 52 став 

4 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" број 9/74), републички-
от секретар за индустрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА 

РЕГИСТАРОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Регистарот на занаетчиските дуќани на само-

стојните занаетчии се устрој ува и се води според 
одредбите на овој правилник. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и 
на регистарот на лицата што вршат занаетчиски 
услуги од место во место. 

Член 2 
Органот надлежен за водење на регистарот 

води: 
а) регистар на занаетчиските дуќани на само-

стојните занаетчии, 
б) регистар за издадени одобренија. на лицата 

што вршат занаетчиски услуги од место во место. 
За занаетчиските дуќани на самостојните зана-

етчии во општините со поголем број на уписи во 
регистарот и за град Скопје, кон регистарот се води 
именик и збирка на исправи. 

Член 3 
Регистарот се води според обрасците 1 и 2 кои 

се составен дел на овој правилник. 
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II — НАЧИН НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ 

Член 4 
Регистарот се води во форма на тврда укори-

чена книга чии страни се означени со редни бро-
еви, прошиена и потпечатена. 

Член 5 
На еден регистарски лист можат да се впи-

шуваат податоци само за еден занаетчиски дуќан 
односно лице што врши услуги од место во место. 

Член 6 
Во регистарот се внесуваат податоците предви-

дени во образецот, како и промените што ќе наста-
нат по впишувањето. 

Промените надлежниот орган ги регистрира со 
денот кога е примена пријавата за промена. 

Податоците за престанок на занаетчискиот ду-
ќан односно вршење на занаетчиски услуги од мес-
то во место се пополнуваат со денот на настанува-
ње на законскиот основ за престанок. 

Како ден на престанокот се смета денот наве-
ден во актот со кој се утврдува престанокот. 

Член 7 
Впишувањето во регистарот се врши со црно 

мастило, а исправките со црвено мастило. 
Секоја исправка во регистарот мора да биде 

оверена од овластеното лице што го води регис-
тарот. 

Член 8 
Со пополнувањето на регистарскиот лист за 

занаетчиски дуќан се отвора нов регистарски лист 
на кој се означува регистарската страна од која е 
извршен преносот на поранешниот регистарски лист 
и бројот на. страната на новиот регистарски лист. 

Член 9 
За впишувањето на занаетчиските дуќани од-

носно на лицата што вршат занаетчиски услуги од 
место во место и настанатите промени по впишу-
вањето во регистарот надлежниот орган за во-
дење на регистар во рок од 10 дена го известува 
надлежниот орган за приходи на општината. 

Член 10 
Во именикот се впишуваат по азбучен ред на 

презимето самостојните занаетчии, како и регис-
тарскиот број по кој се води во регистарот. 

Ако одобрението се однесува на две или по-
веќе лица во именикот се впишува лицето што е 
прво по ред во одобрението. 

Именикот може да се води во вид на картотека 
или како посебна книга. 

Член 11 
Во збирката на исправите се чуваат исправите 

на основа кои е извршен уписот во регистарот. 

III — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 12 

Со влегувањето во сила на овој правилник пре-
станува да важи Правилникот за образецот и на-
чинот на водењето на регистарот на занаетчиските 
дуќани („Службен весник на СРМ" број 36/64) и 
Правилникот за содржината на фирмата на здру-
жен занаетчиски дуќан („Службен весник на СРМ" 
број 36/64). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-1297/4 
25 април 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

дипл. инж. Стојан Маткалиев. е. р. 

Образец бр. 1 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Регистар број книга 

Име (фирма) на занаетчискиот дуќан 
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Образец бр. 2 
РЕГИСТАР ЗА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ ОД МЕСТО ВО МЕСТО 

Број на регистарот Книга 

241. 
Врз основа на член 154 став 1 точка 14 од За-

конот за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), републичкиот секретар за внатреш-
ни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ВООРУЖУ-

ВАЊЕ И ПОСЕБНА ЛИЧНА ОПРЕМА 

Член 1 
Предмети за вооружување и посебна лична 

опрема во смисла на овој правилник се огненото и 
гасното оружје и муницијата за ова оружје, како и 
тромбонските мини и средствата на посебната лична 
опрема, што по прописите за вооружување и оп-
рема на милицијата и другите прописи, се воору-
жени и опремени работниците во органите за вна-
трешни работи. 

Член 2 
Цената на предметот за вооружување и посебна 

лична опрема од член 1 од овој правилник е це-
ната по која предметот од ист тип и соодветен 
квалитет може да се набави во овластена продавни-
ца, а ако тој предмет не е во слободен промет, е 
цената за која соодветниот предмет може да се 
набави во организација на здружен труд што го 
произведува или е износот за поправката што е 
утврден од организацијата на здружениот труд или 
занаетчиски дуќан што ја извршил поправката. 

Во цената од претходниот став се пресмету-
ваат и трошоците сврзани со набавувањето и по-
правуваното на предметот. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-5142/1 
25 април 1974 година 

Скопје 
В. д. републички секретар 
Јездимир Богдански, е. р. 

242. 
Врз основа на член 339 став 1 точка 7 од Зако-

нот за извршување на кривичните санкции („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 47/73), републичкиот секре-
тар за правосудство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ПРИПАД-
НИЦИТЕ НА СТРАЖАТА НА КАЗНЕНО-ПО-
ПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВ-

НИОТ ДОМ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определуваат 

условите и начинот на добивањето на службена 
легитимација, формата и овластувањата што про-
излегуваат од истата. 

Член 2 
Службена легитимација за припадниците на 

стражата (во натамошниот текст: легитимација) се 
издава на сите припадници на стражата на казне-
но-поправните установи и воспитно-поправниот дом 
(во натамошниот текст: припадник на стражата). 

Службена легитимација може да се издаде 
и на други работници на казнено-поправните уста-
нови и воспитно-поправниот дом. Кои работници 
на овие установи ќе добијат легитимации, решава 
републичкиот секретар за правосудство, на предлог 
од управителот на казнено-поправната установа од-
носно воспитно-поправниот дом. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и 
за другите работници од претходниот став кои ќе 
добијат легитимација. 

Член 3 
Легитимацијата служи само за службена упо-

треба. 
Припадникот на стражата е должен да посе-

дува и лична карта како и другите граѓани, за ле-
гитимирање кога не е на службена должност, 
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Член 4 
Легитимацијата не смее да се носи во странство 

или да се даде на друго лице на послуга. 

Член 5 
Легитимацијата се издава со рок на важење од 

десет години. 
При промена на легитимацијата се става нова 

фотографија. 
Член 6 

Легитимации на припадници на стражата изда-
ва Републичкиот секретаријат за. правосудство. 

Член 7 
За издадените легитимации на припадниците 

на стражата се води евиденција во Републич-
киот секретаријат за правосудство. 

Евиденцијата за издадените легитимации ги со-
држи овие податоци: име и презиме на лицето на 
кое се издава легитимацијата, звање, регистарски 
број, ознака на серијата и серискиот број на леги-
тимацијата, датум на издавањето и назив на ус-
тановата во која се наоѓа на работа лицето на 
кое се издава легитимацијата. 

Член 8 
Податоците врз основа на кои се издава, леги-

тимацијата и фотографијата се оверуваат од упра-
вителот на казнено-поправната установа односно 
воспитно-поправниот дом. 

Член 9 
Кога припадникот на стражата ќе ја изгуби 

легитимацијата или на друг начин остане без неа, 
должен е тоа веднаш, а најдоцна во рок од три 
дена од денот на изгубувањето, да го извести 
управителот на казнено-поправната установа и 
воспитно-поправниот дом. 

Управителот од ставот 1 на овој член е дол-
жен, веднаш да го извести Републичкиот секрета-
ријат за правосудство заради бришење на изгу-
бената легитимација од евиденцијата за издадените 
легитимации и да ја огласи за неважечка преку 
„Службен весник на СРМ". 

Член 10 
Легитимацијата се издава на припадникот на 

стражата со потпис на потврда што содржи: име и 
презиме на лицето на кое се издава легитимација-
та, звање, регистарски број, серија и сериски број 
на легитимацијата и датум на издавањето. 

При издавањето на нова легитимација од при-
падникот на стражата се одзема порано издаде-
ната легитимација. 

Член 11 
Припадникот на стражата на кого ќе му пре-

стане својството на работник или ќе биде распо-
реден на работно место на кое не мора да има ле-
гитимација, должен е при приемот на решението, 
да ја предаде легитимацијата на управителот на 
установата во која се наоѓа на работа. 

Управителот на установата е должен легити-
мацијата да ја достави на Републичкиот секретари-
јат за правосудство. 

Член 12 
Образецот на легитимацијата може да го печа-

ти само работната организација што за тоа ќе ја 
овласти републичкиот секретар за правосудство. 

Форма и содржина на легитимацијата 
Член 13 

Образецот на легитимацијата е со големина 
7x9,5 см. Кориците на легитимацијата се од кожа 
или скај во црна боја. 

На првата страница на кориците е втиснат 
грбот на Социјалистичка Република Македонија. 

Предната страница содржи натпис „Социјалис-
тичка Република Македонија, Републички секрета-
ријат за правосудство", назив „Службена легити-

мација", место за фотографија со големина 2,5 х 3 
см., простор каде што се запишува името и пре-
зимето на припадникот на стражата на кого му се 
издава легитимацијата, називот на установата ка-
де се наоѓа на работа, датум и место на издавање 
на легитимацијата и место за потпис на лицето 
овластено да ја потпишува легитимацијата. 

На легитимацијата се втиснува печат од орга-
нот што ја издал, а ја потпишува републичкиот 
секретар за правосудство. 

На задната страница од легитимацијата е от-
печатена ознака на регистарскиот број, серијата и 
серискиот број, а под нив се отпечатени овластува-
њата на припадникот на стражата и на другите 
работници на кои се издава легитимација. 

Член 14 
Образецот на легитимацијата е приложен кон 

овој правилник и е негов составен дел. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 0601-671/74 
11 април 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Димче Козаров, е. р. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Републички секретаријат за правосудство 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
Име 
Презиме 
на работа е во 
197— год. Републички секретар, 

Скопје 

Регистарски Серија и 
број сериски број 

Имателот на оваа легитимација е овла-
стен да врши обезбедување на казнено-по-
правната установа и воспитно-поправниот дом, 
да ги спроведува и чува осудените лица, ли-
цата во притвор и малолетниците, да носи 
оружје и униформа, како и да врши други 
работи предвидени во Законот за извршување 
на кривичните санкции. 

243. 
Врз основа на членот 339 став 1 точка 5 од 

Законот за извршување на кривичните санкции 
(».Службен весник на СРМ" бр. 47/73), републички-
от секретар за правосудство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И 
ДРУГИТЕ СРЕДСТВА НА ПРИНУДА ОД СТРАНА 
НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СТРАЖАТА НА КАЗ-
НЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-

ПОПРАВНИОТ ДОМ 

. I. Општи одредби 
1. Со ова упатство поблиску се определуваат 

условите и начинот на употребата на огненото 
оружје и другите средства на принуда од страна на 
припадниците на стражата при вршењето на служ-
бените работи во казнено-поправните установи и во 
посебното одделение на затворите за издржување 
на притвор (во натамошниот текст: казнено-по-
правни установи) и воспитно-поправниот дом. 
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Како други средства на принуда од ставот 1 
на оваа точка се подразбираат: гумената палка, 
физичката оила, хемиските средства, шмрковите со 
вода, специјално обучените кучиња, врзувањето и 
издвојувањето. 

2. Припадникот на стражата може да го упо-
треби огненото оружје или другите средства на 
принуда спрема осудени и притворени лица (во 
натамошниот текст: лица лишени од слобода) во 
казнено-тпоправните установи само врз основа и под 
условите од член 145, 146 и 149 од Законот за из-
вршување на кривичните санкции, а на начинот 
определен со ова упатство. 

3. При употребата на огненото оружје или дру-
гите средства на принуда припадникот на стража-
та е должен да го чува животот на другите лица. 

4. Ако постојат можности и услови за употреба 
на повеќе средства на принуда, ќе се употреби 
средство на принуда што по последиците е нај-
лесно за лицето спрема кое се применува, со тоа 
што со неговата примена да се обезбедува извршу-
вање на службената задача. 

5. Пукањето во воздух заради сигнализација, 
барање помош или заплашување не се смета како 
употреба на огненото оружје во смисла на ова 
упатство. 

П. Употреба на огненото оружје 

6. Припадникот на стражата може при врше-
њето на службената работа да го употреби огне-
ното оружје по сопствена иницијатива или по наре-
дување на старешината, ако не може поинаку: 

а) да го заштити животот на луѓето; 
Припадникот на стражата може да го употре-

би огненото оружје заради заштита на животот на 
луѓето, ако животот на едно или повеќе лица се 
наоѓа во непосредна опасност од напад, без оглед 
дали нападот потекнува од лицата лишени од сло-
бода или е управен против лицата лишени од 
слобода; 

б) да одбие непосреден напад со кој се загро-
зува неговиот живот; 

в) да одбие напад на објектот што го обезбе-
дува; 

г) да спречи бегство на осудено лице од каз-
неново правен дом од затворен тип односно од 
одделение од затворен тип на казнено-поправен 
дом; 

д) да спречи бегство на лице притворено по-
ради кривично дело за кое е предвидена казната 
строг затвор од 15 години или потешка казна. 

Нападот во смисла на одредбите под а) и 5) 
од оваа точка постои, ако е противправен а е из-
вршен со огнено оружје, опасно орудие или друг 
предмет со кој може да се загрози животот односно 
ако е извршен од страна на две или повеќе лица 
на места и во време кога не може да се очекува 
помош или од страна на физички посилно лице или 
од лице кое се служи со посебна вештина. 

Во случаите од ставот 1 на оваа точка припад-
ниците на стражата можат да го употребат огне-
ното оружје само ако со употребата на физичка 
сила, гумената палка или другите средства на при-
нуда, предвидени со прописите за вршење на служ-
бата на стражата, не може да се обезбеди и извр-
шувањето на службената работа. 

7. Ако осуденото лице при спроведувањето се 
обиде на бегство, може да се употреби огненото 
оружје само ако тоа лице сторило кривично дело 
за кое може да се изрече казна строг затвор 15 
години, односно 20 години или смртна казна, без ог-
лед на височината на казната на која е осудено и 
на типот на казнено-поправната установа од која 
се спроведува. 

Во налогот на спроведувањето или чувањето на 
осудените лица надвор од казнено-поиравните ус-

танови мора изрично да се наведе дека припад-
никот на стражата може да го употреби огненото 
оружје во случај на бегство на лицето што го спро-
ведува односно чува. 

Ако спроведува лице спрема кое, во случај на 
бегство, е дозволена употреба на огненото оружје, 
припадникот на стражата е должен таквото лице 
пред спроведувањето да го предупреди дека во слу-
чај на обид на бегство ќе го употреби огненото 
оружје. 

Одредбите на ставот 1 до 3 од оваа точка се 
применуваат и врз лицата притворени поради кри-
вично дело за кое може да се изрече казна строг 
затвор 15 години, односно 20 години казна, или 
смртна казна. 

Управителот на казнено-поправната установа 
односно лицата што го заменуваат, го определуваат 
начинот на спроведувањето на лицата лишени од 
слобода (користење на моторно возило или на пре-
возно средство на јавниот сообраќај и ел.) и бро-
јот на припадниците на стражата што ќе го извр-
шат спроведувањето. 

8. Употребата на огненото оружје, предвидена 
во точката 6 во одредбите под г) и д) и во точката 
7 од ова упатство, не е дозволена во случај на 
бегство на жена чија бременост е видлива. 

9. Ако лицето што ја издржува казната лишу-
вање од слобода во казнено-поправен дом од за-
творен тип односно во одделение од затворен тип 
на казнено-поправен дом или лицето што се наоѓа 
во притвор поради сторено кривично дело за кое 
може да се изрече казна строг затвор 15 години, од-
носно 20 години, или смртна казна.а се обиде да 
бега, припадникот на стражата ќе се обиде так-
вото лице да го фати, доколку за тоа има мож-
ност, со истовремен повик: „Стој, ќе пукам". Ако 
лицето во бегство не застане, припадникот на стра-
жата ќе го повтори повикот, а ако ниту на пов-
торениот повик не застане, а не постои друга мож-
ност да му се спречи бегството, припадникот на 
стражата може да го употреби огненото оружје. 
Ако условите го дозволуваат тоа по вториот по-
вик припадникот на стражата треба да пука. во 
воздух пред да пука на лицето што бега. 

На начинот предвиден во ставот 1 од оваа точ-
ка припадникот на стражата ќе постапи и кога 
бега лице што го спроведува или го чува надвор 
од казнено-поправната установа ако спрема так-
вото лице е дозволена употребата на огненото 
оружје во случај на бегство. 

Ноќе или во густа магла, односно на непрегле-
ден терен или во шума, како и кога лицето ли-
шено од слобода бега кон шума или во правецот на 
објектот каде што може да се скрие, огненото 
оружје припадникот на стражата може да го упо-
треби и по првиот повик таквото лице да застане. 

Ако лицето лишено од слобода бега кон група 
луѓе или се скрива во група луѓе, па постои опас-
ност да може да биде погоден некој од нив или 
дека би можело да биде погодено некое друго лице 
надвор од таа група, припадникот на стражата не 
смее да го употреби огненото оружје. 

10. Ако врши служба под непосредно раковод-
ство на старешината, припадникот на стражата мо-
же огненото оружје да го употреби само по нареду-
вање на старешината. 

Како старешина се смета управителот на казне-
но-поправната установа или лицето што го заме-
нува, односно припадникот на стражата под чие 
раководство се наоѓа припадникот на стражата при 
извршувањето на службената . работа. Како старе-
шина се смета и дежурното лице во казнено-по-
правна установа за времето додека се наоѓа на таа 
должност. 

11. Под условите и на начинот што се предви-
дени во точката 6 до 10 на ова упатство огненото 
оружје може да го употреби и старешината од 
точката 10 став 2 на ова упатство. 
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Ш. Употреба на другите средства на принуда 

12. Припадникот на стражата може да ја упо-
треби гумената палка и физичката сила, заради со-
владување на активен или пасивен отпор на лице 
лишено од слобода во случај кога е неопходно да 
се спречи неговото бегство, физичкиот напад на 
припадникот на стражата и другиот персонал, на-
несувањето повреди на друго лице, самоповредува-
њето или предизвикувањето на материјална ште-
та од страна на лицето лишено од слобода, нападот 
на објектот што припадникот на стражата го обез-
бедува, како и кога е нужно да се спречи физич-
киот отпор на лицето лишено од слобода во врска 
со законитите наредувања на овластените службе-
ни лица или со извршувањето на службените 
должности. 

Активен отпор постои кога лицето лишено од 
слобода дава отпор со употреба на оружје, орудија, 
други предмети или со физичка сила (се отима, се 
бори, се турка, се засолнува со разни предмети 
и ел.) и на тој начин го оневозможува припад-
никот на стражата да ја изврши службената ра-
бота. Поттикнување на отпор се смета како акти-
вен отпор. 

Пасивен отпор постои кога лицето лишено од 
слобода ќе се оглуши на повикот или на закони-
тите наредувања на припадниците на стражата со 
тоа што ќе се стави во таква полджба (ќе легне 
на почвата, ќе клекне, ќе се фати за некој пред-
мет, ќе застане и не ќе сака да оди и ел.) со 
која го оневозможува извршувањето на службеното 
дејствие. 

Ако лицето лишено од слобода дава пасивен от-
пор, гумената палка, по правило, не се употребува, 
освен ако лицето лишено од слобода со пасивниот 
отпор ја оневозможува интервенцијата на припад-
никот на стражата, ако нема други можности так-
виот отпор да се совлада или ако употребата на 
поблагите средства останала без успех. 

Како употреба на гумената палка и на физич-
ката сила се сметаат удир со палка односно за-
фаќање и другите вештини за одбрана или напад, 
со кои се принудува на послушност лицето лише-
но од слобода. 

Припадникот на стражата е должен да преста-
не да ја употребува гумената палка и физичката 
сила штом ќе престане непосредниот напад или 
отпорот од страна на лицето против кое е употре-
бена. 

13. При употребата на гумената палка припад-
никот на стражата е должен да избегнува, колку е 
тоа можно, удир по главата и по другите осетливи 
делови на телото. 

Гумената палка не смее да се употреби спре-
ма лицата лишени од слобода кои се очигледно 
болни, стари и истоштени, или тешки инвалиди, 
како и спрема жените лишени од слобода чија 
бременост е видлива, освен ако таквите лица со 
огнено оружје односно со друго опасно средство 
непосредно го загрозуваат животот на припадникот 
на стражата што ги спроведува или на друго лице, 
или ако дадениот отпор не може на друг начин да 
се совлада и да се воспостави нарушениот ред и 
мир. 

14. Во вршењето на службените работи при-
падникот на стражата може да употреби хемиско 
средство солзавец, и тоа само ако е потешко на-
рушен редот и мирот од страна на повеќе лица ли-
шени од слобода, ако дошло до масовна тепаница 
или до побуна на лицата лишени од слобода, ако 
повеќе лица лишени од слобода откажат послуш-
ност, ако едно лице лишено од слобода или повеќе 
лица лишени од слобода се забарикадирале во 
затворена просторија или на друг начин ги спре-
чуваат припадниците на стражата да дојдат до нив, 
како и во случај кога според одредбите на ова 
упатство е дозволена употребата на огненото 
оружје. 

15. Заради воспоставување на потешко нару-
шениот ред и мир од страна на повеќе лица ли-
шени од слобода, припадникот на стражата може 
да употреби и шмркови со вода. 

16. Солзавец и шмркови со вода спрема пого-
лем број лица лишени од слобода можат да се 
употребат само по одобрение на управителот на каз-
нено-поправната установа или лицето што го заме-
нува, а вон од работното време по одобрение на 
дежурното службено лице во казнено-поправната 
установа. 

17. За пронајдување и фаќање на лице лишено 
од слобода кое е во бегство, за чување на опреде-
лен простор или објект, за пронајдување на укра-
дени предмети во кругот на казнено-поправната 
установа, за одбивање напад на припадникот на 
стражата или на друго лице или објект, како и во 
друг случај кога според одредбите на ова упатство 
може да се употреби огненото оружје, припадникот 
на стражата може да користи специјално обучени 
кучиња. 

Припадникот на стражата е должен, според 
можностите, да го спречи кучето во нанесување 
повреди на лицето спрема кое е употребено кучето. 

18. При спроведувањето на лицето лишено од 
слобода припадникот на стражата таквото лице ќе 
го врзе, ако за тоа добие писмен налог од надлеж-
ниот орган. 

Надлежен орган за издавање на писмен налог 
за осудените лица и за лицата казнети во пре-
кршочна постапка е управителот на казнено-по-
правната установа и заповедникот на стражата, а 
за лицата во притвор — истражниот судија, прет-
седателот на советот и управителот на затворот. 

Припадникот на стражата може, и ако не добил 
писмен налог, да ги врзе сите лица лишени од сло-
бода што при спроведувањето даваат отпор, се оби-
дуваат на бегство, вршат напад на спроводникот 
или на друго лице, како и ако претпоставува дека 
може да дојде до самоповредување или до самоу-
биство на лицето што го спроведува, ако спрове-
дува лица што се приведени по потерница, а кои 
веќе се обидувале на бегство од притвор или од 
издржување на казната, и во друг случај кога 
основано може да се посомнева дека лицето што го 
спроведува ќе се обиде на бегство. 

Припадникот на стражата е должен при спро-
ведувањето да го врзе лицето лишено од слобода 
кое сторило кривично дело за кое може да се из-
рече казна строг затвор 15 години односно 20 го-
дини или смртна казна, ако не добие од надлеж-
ниот орган писмен налог таквото лице да не го 
врзува. 

Врзување нема да се примени спрема лицата 
лишени од слобода што се очигледно болни, стари 
и истоштени или тешки инвалиди, како и спрема 
жените лишени од слобода чија бременост е вид-
лива, без оглед на стореното кривично дело, освен 
ако таквите лица со огнено оружје односно со 
друго опасно средство непосредно го загрозуваат 
животот на припадникот на стражата што ги спро-
ведува или на друго лице. 

19. Припадникот на стражата може да го врзе 
лицето лишено од слобода кое во казнено-поправ-
ната установа дава таков отпор кој на друг на-
чин не може да се совлада а со тоа ниту да се 
обезбеди ред. 

За врзувањето во случајот од ставот 1 на оваа 
точка припадникот на стражата е должен вед-
наш да го извести управителот на казнено-поправ-
ната установа, а вон од работното време — дежур-
ното службено лице. 

Врзувањето се укинува кога престануваат при-
чините поради кои е определено. 

20. Врзувањето според ова упатство се врши со 
врзување рацете со лисици или со синџири на на-
чин со кој не се нанесуваат телесни повреди на 
лицето што се врзува. Врзување на нозете може да 
се изврши по исклучок кога тоа ситуацијата го на-
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лага. Врзување на друг начин (ставање во пран-
гии, врзување за столб во кругот на казнено-по-
правната установа и ел.) е забрането. 

21. Припадникот на стражата може привремено 
да го издвои и да го смести во посебна просторија 
лицето лишено од слобода кое поради своите по-
стапки претставува сериозна опасност за безбед-
носта на службените и други лица. 

Во случајот од ставот 1 на оваа точка припад-
никот на стражата е должен веднаш да го извес-
ти управителот на казнено-поправната установа, а 
вон од работното време — дежурното службено 
лице. 

22. Во случаите од точката 19 став 1 и точката 
21 став 1 на ова упатство управителот на казнено-
поправната установа односно дежурното службено 
лице е должно веднаш да преземе мерки во однос 
на лицето лишено од слобода спрема кое е презе-
мена мерката врзување односно издвојување, за-
ради решавање на овие случаи во согласност со 
прописите за извршување на кривичните санкции 
односно со одредбите на Законикот за кривичната 
постапка. 

IV. Известување за употребата на огненото оружје, 
и на другите средства на принуда 

23. За секоја употреба на огненото оружје 
и на другите средства на принуда припадникот на 
стражата е должен веднаш да состави писмен из-
вештај во кој ги внесува податоците за лицето ли-
шено од слобода спрема кое огненото оружје или 
друго средство на принуда го применил, како и 
опис на причините и начинот на употреба. Непо-
средниот старешина е должен веднаш по приемот 
на извештајот да ги провери наводите во извеш-
тајот и заедно со своето мислење за правилноста 
на припадникот на стражата, да му го достави 
извештајот на управителот на казнено-поправната 
установа. 

За секоја употреба на оружјето или на друго 
средство на принуда управителот на казнено-по-
правиата установа е должен писмено да го извести 
Републичкиот секретаријат за правосудство, а за 
лицата во притвор — и претседателот на судот кој 
врши надзор. 

Ако огненото оружје или друго средство на 
принуда се применува во случај на побуна на ли-
цата лишени од слобода или во други случаи на 
заедничка акција на група такви лица, управите-
лот на затворот го известува за тоа Републичкиот 
секретаријат за правосудство. 

24. Во случај на потешко нарушување на ре-
дот и мирот или на побуна во казнено-поправната 
установа управителот, односно лицето што го за-
менува, а вон од работното време дежурното служ-
бено лице, се должни веднаш да го известат ор-
ганот на управата надлежен за внатрешните работи 
и да побараат помош ако припадниците на стра-
жата не се во состојба самите да воспостават ред и 
да го спречат бегството на лицата лишени од сло-
бода. 

V. Други одредби 

25. Службеното лице што врши прием на осу-
дените лица во казнено-поправниот дом е долж-
но при приемот да го запознае осуденото лице дека 
казната ја издржува во казнено-поправен дом од 
затворен тип односно во одделение од затворен тип 
на казнено-поправен дом, како и да го запознае 
со одредбите на ова упатство. 

26. Ова упатство треба да им биде достапно 
на лицата лишени од слобода во казнено-поправ-
ните установи. 

27. Припадникот на стражата во воспитно-по-
правниот дом може да употреби огнено оружје 
или други средства на принуда спрема малолет-
ниците само врз основа и под условите од чл. 313 
и 314 од Законот за извршување на кривичните 
санкции и одредбите од точките 1, 3, 4, 5, 6 алинеи 

а), б) и в) и ст. 2 и 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ст. 
1, 2, 3 и 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 од ова 
упатство. 

VI. Завршна одредба 

28. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 0601-380/74 
11 април 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Димче Козаров, е. р. 

244. 
Уставниот суд на Македонија, решавајќи по 

спорот поведен од работниците од секторот за тех-
ника и настава, од секторот за туризам и промет, 
од секторот за општи и правни работи и од служ-
бата за помош и информации на Работната орга-
низација за туристички и други услуги „Туринг-
АМСМ" во Скопје во поглед на исполнувањето на 
условите за организирање на организационата еди-
ница во Охрид во основна организација на здру-
жениот труд, по одржаната јавна расправа на 14 
март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека организационата едини-

ца во Охрид на Работната организација за турис-
тички и други услуги „Туринг-АМСМ" во Скопје ги 
исполнува условите за организирање во основна 
организација на здружениот труд. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за ту-
ристички и други услуги „Туринг-АМСМ" во Скоп-
је на начин утврден во статутот за објавување на 
општите акти. 

3. Работниците од секторот за техника и на-
става, од секторот за туризам и промет, од секто-
рот за општи и правни работи и од службата за 
помош и информации на Работната организација 
за туристички и други услуги „Туринг-АМСМ" во 
Скопје му поднесоа на Уставниот суд на Македони-
ја предлог за поведување спор во поглед на испол-
нувањето на условите организационата единица во 
Охрид да се организира во основна организација на 
здружениот труд. 

Според наодите во предлогот организирањето 
на организационата единица во Охрид во основна 
организација на здружениот труд е извршено спро-
тивно на членот 33 од Законот за конституирање и 
впишување во судскиот регистар на организациите 
на здружениот труд, затоа што овој дел на ра-
ботната организација не ги исполнува условите за 
организирање во основна организација на здруже-
ниот труд предвидени во законот. Подносителот на 
предлогот смета дека организационата единица во 
Охрид не претставува работна целина, затоа што 
таа е составена од повеќе микроделови кои меѓу 
себе не се поврзани во процесот на работата и дека 
работата на секој од нив е поврзана со работата 
на соодветната работна единица во Скопје. 

Одлуката за организирање на организационата 
единица во Охрид во основна организација на здру-
жениот труд се оспорува и во поглед на постапката 
за нејзиното донесување, затоа што според наво-
дите во предлогот одлуката била донесена без прет-
ходно да е подготвена и разгледана анализа со 
која се утврдува постоење на условите за органи-
зирање во основна организација на здружениот 
труд и што на работниците од неколку делови на 
работната организација не им била дадена мож-
ност да се изјаснат за одлуката за организирање 
на основната организација на здружениот труд. Во 
предлогот исто така се наведува дека одлуката зв 
организирање на организационата единица во Ох-
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рид во основна организација на здружениот труд е 
спротивна на законот затоа што таа била доне-
сена без согласност на основачот на работната ор-
ганизација. 

4. На основа податоците во писмените прилози 
и доказите поднесени на јавната расправа Судот 
утврди дека Работната организација „Туринг-
АМСМ" е основана од Авто мото сојузот на Маке-
донија со цел да им врши услуги и да им помага 
на членовите на АМСЈ и на членовите на соодвет-
ните клубови во странство, како и да ги развива 
дејностите што се од интерес за членовите на соју-
зот и за унапредувањето на автомобилизмот. Оваа 
работна организација била организирана како един-
ствена организација на здружениот труд која во 
својот состав има организациони единици во Скоп-
је и во некои други градови во Републиката. Су-
дот исто така утврди дека работниците од органи-
зационата единица во Охрид на собирот одржан 
на 12 ноември 1973 година на кој присуствувале 
сите 12 вработени, донеле одлука овој дел на ра-
ботната организација да се организира во основна 
организација на здружениот труд во состав на Ра-
ботната организација „Туринг-АМСМ" во Скопје 
и дека оваа одлука им била доставена на работ-
ната организација во Скопје и на организационите 
единици во Битола, Прилеп, Кавадарци, Струмица, 
Куманово. 

Судот утврди дека во состав на организацио-
ната единица во Охрид се наоѓа автомеханичка ра-
ботилница, автокамп и станица за технички пре-
глед со вкупно 12 вработени и дека според пода-
тоците од анализата за економско-финансиската 
состојба на организационата единица во Охрид, што 
била изработена во врска со подготовката за ор-
ганизирање во основна организација на здруже-
ниот труд, овој дел на работната организација во 
1968 година остварил вкупен приход во износ од 
48.640 динари, во 1969 година 37.307 динари, во 
1970 година 60.207 динари, во 1971 година 43.775 
динари и во 1972 година 63.260 динари, како и тоа 
дека во 1968 година била остварена добивка во из-
нос од 15.550, во 1970 година 69.258, во 1971 година 
28.172 и во 1972 година 91.279 динари. 

Според ставот 1 на член 16 од Уставот на СР 
Македонија основната организација на здружениот 
труд е основен облик на здружениот труд во кој 
работниците непосредно и рамноправно ги оства-
руваат своите огаптествено-економски и други са-
моуправни права и одлучуваат за други прашања 
на својата општествено-економска положба, доде-
ка според ставот 1 на член 37 од Уставот работ-
ниците во делот на работната организација кој 
претставува работна целина, во кој резултат од 
нивниот заеднички труд може самостојно да се 
изрази како вредност во работната организација 
или на пазарот и во кој работниците можат да ги 
остваруваат своите огшггествено-економски и дру-
ги самоуправни права, имаат право и должност 
таквиот дел на работната организација да го орга-
низираат како основна организација на здруже-
ниот труд. 

Оценувајќи ги условите за организирање на 
организационата единица во Охрид во основна 
организација на здружениот труд Судот утврди 
дека овој дел на работната организација преку 
автомеханичката рабтилница, станицата за тех-
нички преглед и автокампот самостојно врши по-
веќе видови меѓусебно поврзани дејности со кои 
им се обезбедува комплексна услуга на корисни-
ците на моторни возила од тоа подрачје. Од друга 
страна од писмените прилози и од искажувањата 
на јавната расправа Судот заклучи дека помеѓу ор-
ганизационата единица во Охрид и деловите на 
Работната организација „Туринг"АМСМ" во Скопје 
не постои таква непосредна поврзаност и меѓузавис-
ност во процесот на работата која би го оневоз-
можувала или битно попречувала вршењето на деј-
носта на делот во Охрид. Што се однесува до ра-
ботите од заеднички интерес за Основната органи-
зација на здружениот труд во Охрид и другиот дел 
на работната организација, според мислењето ка 
Судот тие можат и треба да се уредат со самоу-
правната спогодба за нивното здружување. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека орга-
низационата единица во Охрид во рамките на Ра-
ботната организација „Туринг-ДМСМ" претставува 
работна целина, дека од вршењето на услугите ра-
ботниците во оваа единица непосредно и самостој-
но остваруваат средства за задоволување на нив-
ните лични и заеднички потреби и за проширу-
вање на материјалната основа на трудот и дека 
работниците во неа можат да ги остваруваат своите 
општествено-економски и други самоуправни права. 

Поради тоа Судот утврди дека овој дел на 
Работната организација „Туринг-АМСМ" ги испол-
нува условите да се организира во основна орга-
низација на здружениот труд. 

Судот посебно го ценеше наводот во предлогот 
според кој за организирање на основна организа-
ција на здружениот труд во составот на оваа ра-
ботна организација е неопходна согласност на неј-
зиниот основач. При тоа Судот застана на стано-
виште дека ниту во Уставот ниту во законот не е 
предвидена обврска работниците пред организира-
ње на основна организација на здружениот труд 
да бараат согласност од основачот на работната ор-
ганизација и дека организирањето на основна ор-
ганизација на здружениот труд, доколку се испол-
нети предвидените услови во Уставот и законот, 
е самоуправно право и должност на работниците 
гарантирано со Уставот. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 101/73 
14 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА 
68. 

Врз основа на член 65 од Законот за опре-
делени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 29 ап-
рил 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА ЗА 1974 ГОДИНА 

Финансискиот план на Републичката самоу-
правна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата за 1974 година се утврдува со след-
ниве 
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ПРИХОДИ: 
1. Вкупни приходи 323.567.000.— 
2. Издвојување за резерва 6.455.000.— 
3. Приходи по издвојувањето 317.112.000.— 
РАСХОДИ: 
1. Вкупни расходи 317.112.000.— 
Вишок на приходи (расходи) 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 
Бр. 115/74 

29 април 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, е. р. 

69. 
Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 29 ап-
рил 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА ЗА 1974 ГОДИНА 
I 

Стапката на придонесот за додаток на деца се 
определува на 3°/о од пропишаните основици во член 
69 од Законот за определени облици на опште-
ствена заштита на децата и за самоуправните ин-
тересни заедници за општествена заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ" број 5/74). . 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 
Број 117 

29 април 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, е. р. 

70. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 29 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНАЧЕНИТЕ 
ЛИЦА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои на работниците и со нив изедначените лица 
им се обезбедува остварување право на додаток на 
деца во зависност од височината на вкупните при-
ходи, бројот на децата и другите услови што се 
утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Со право на додаток на деца корисникот се 

стекнува ако приходот по член на семејството (цен-
зусот на природите) не го надминува износот од: 

1) 600 динари месечно по основ на работен од-
нос, здравствено, пензиско и инвалидско осигуру-
вање или според други посебни законски прописи; 

2) 250 динари годишно од земјоделска дејност; 
3) 180 динари месечно од доход од имот под-

ложен на данок (приход од згради, приход од имот 
и имотни права и други дополнителни приходи). 

Кога брачниот другар на корисникот на пра-
вото на додаток на деца врши самостојна дејност во 
тој" случај не припаѓа право на додаток на деца. 

Ако еден од родителите на децата за кои се 
бара право на додаток на деца е на работа во 
странство кај странски работодавец, ќе се смета 
дека приходот на семејството го надминува изно-
сот определен во став 1 на овој член. 

Член 3 
Месечниот износ на личниот доход се утврдува 

според износите што ги примал корисникот или 
членот на неговото домаќинство за времето поми-
нато на работа во претходната календарска година. 

Член 4 
Ако корисникот или член на неговото семеј-

ство во текот на годината стекне својство на ра-
ботник во здружениот труд или остварува други 
дополнителни приходи како месечен износ на ли-
чен доход се зема аконтацијата на личниот доход 
од првиот полн месец по стекнување на својството 
на работник во здружениот труд односно виси-
ната на основицата според која е утврдена акон-
тацијата на придонесот на данокот која се дели со 
бројот на месеците во тековната година за која е 
извршен разрезот. 

Член 5 
За пензиите, надоместоците и другите примања 

остварени според посебни законски прописи се зегла 
месечниот износ на тие примања што припаѓа во 
месец декември на претходната година а ако пра-
вото е признато во тековната година — месечниот 
износ на примањата според решението со кое е 
признато правото. 

Член 6 
Ако корисникот или членовите на неговото до-

маќинство имаат истовремено приходи од две или 
повеќе основи предвидени во членот 2 ст. 1 од 
оваа одлука месечниот износ на приходите се ут-
врдува на тој начин што сите приходи се сведуваат 
на месечни приходи од личен доход од работен од-
нос и тоа: 

а) приходот од земјоделска дејност се сведува 
на приход од личен доход од работен однос кога 
годишниот катастарски приход од корисникот и 
членовите на неговото домаќинство се помножи со 
10 и подели со дванаесет. 

б) приходите од другите дополнителни примања 
според определената висина се сметаат како го-
дишни приходи од личен доход од работен однос 
и се делат со дванаесет. 

Член 7 
Како приход од земјоделска дејност се смета 

катастарскиот приход што служел како основица за 
утврдување на придонесот од личен доход од зем-
јоделска дејност во тековната година за која се 
остварува правото при што не се зема предвид 
приходот од обработени куќни дворови со површи-
на до 500 м2. 

Член 8 
При утврдувањето на вкупниот приход на до-

маќинството се зема предвид и делот од катастар-
скиот приход од земјоделска дејност од сосопстве-
ничкиот дел на земјоделскиот имот односно сона-
следничкиот дел на нерасправената оставина кој 
според наследното право му припаѓа на тоа лице 
без оглед дали корисникот или членовите на не-
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говото домаќинство живеат на тој имот и без оглед 
дали тие го користат сосопственичкиот односно со-
наследничкиот дел од имотот и приходите. 

Член 9 
Кога корисникот на додаток на деца или члено-

вите на неговото потесно семејство живеат на зем-
јоделски имот на сродници (браќа, сестри, родители, 
усвоители, очув, маќеа, свекор и свекрва, тест и 
тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот 
приход по член на семејството се зема сразмер-
ниот дел на катастарскиот приход од тој имот што 
отпаѓа на корисникот заедно со неговото потесно 
семејство. 

Сразмерниот дел на катастарскиот приход се 
утврдува така што целокупниот катастарски при-
ход се дели на онолку еднакви делови колку што 
има сродници кои живеат на имотот. 

Член 10 
Ако корисникот на додаток на деца или член 

на неговото семејство според посебни законски про-
писи биде ослободен од обврската за плаќање на 
придонес од личен доход од земјоделска дејност 
односно од придонес од самостојно вршење на 
стопанска и нестопанска дејност таквото олесну-
вање не се зема предвид при утврдувањето на 
ценсузот на приходите со исклучок на олеснувања-
та дадени поради елементарни непогоди. 

Член 11 
Уверенијата за имотна состојба според кои се 

утврдува вкупниот приход на семејството од зем-
јоделска дејност во 1974 година како и другите прР1-
ходи постојните корисници на додаток на деца се 
должни да ги достават најдоцна до 30 јуни 1974 
година, а другите лица во моментот на поднесува-
њето на барањето за остварување право на дода-
ток на деца. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 април 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 
Број 08-100/1 

29 април 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, е. р. 

71. 
Врз основа на член 32 од Законот за опре-

делени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата, на седницата одржана на 29 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 
Член 1 

Со оваа одлука се определува висината на до-
датокот на. деца во зависност од остварените вкуп-
ни приходи на семејството на корисникот и другите 
услови што се утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца во 

зависност од висината на вкупниот приход на се-
мејството на корисникот се распоредуваат во три 
цензусни групи и тоа: 

I цензусна група ако вкупниот приход по 
член на семејството од работен однос не го надми-

нуваат износот до 450 динари месечно а семејство-
то не остварува никакви други приходи; 

И цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
450,01 до 520 динари месечно и 

III цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
520,01 до 600 динари месечно. 

Член 3 
Висината на додатокот на деца за корисниците 

изнесува: 
1. За I цензусна група: 

— за првото дете 140,00 
— за второто дете 128,50 
— за третото дете 109,00 
— за четвртото дете 97,00 
— за секое натамошно дете 80,00 
2. За II цензусна група: 
— за првото дете 102,00 
— за второто дете 93,00 
— за третото дете 82,50 
— за четвртото дете 73,00 
— за секое натамошно дете 60,50 
3. За III цензусна група: 
— за првото дете 65,50 
— за второто дете 62,00 
— за третото дете 53,50 
— за четвртото дете 47,00 
— за секое натамошно дете 42,00 

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, а 

не е сместено во установа за социјална заштита ви-
сината на додатокот на деца се определува според 
член 3 на оваа одлука и се зголемува за 50% по-
веќе од просечниот износ на додатокот на деца што 
му припаѓа на корисникот за ова дете. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 април 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 
Број 08-102 

29 април 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, е. р. 

72. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 29 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КО-
РИСНИКОТ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ДЕ-
ЦА ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ 
ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејството на корисникот на додаток на 
деца. 

Член 2 
Се смета дека корисникот на додаток на деца 

ги издржува членовите на поширокото семејство 
ако тие живеат со него во заедничко семејство и 
немаат сопствени приходи доволни за издржување. 
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Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за из-
држување ако нивниот катастарски приход од зем-
јоделие не го надминува износот од 250 динари 
годишно или ако другите приходи не го надмину-
ваат износот од 200 динари месечно, или ако катас-
тарскиот приход и другите приходи заедно не го 
надминуваат износот од 2400 динари годишно по 
едно издржувано лице. 

Приходот од земјоделска дејност се сведува на 
месечен приход кога годишниот катастарски при-
ход се помножи со 10 и подели со 12. 

Родителите на корисникот и неговиот брачен 
другар ќе се сметаат за издржувани лица ако ги 
исполнуваат условите утврдени со оваа одлука и 
ако навршиле 65 години живот за татко и 55 го-
дини живот за мајка. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со корисникот ќе се смета за 
издржувано лице ако неговите сопствени приходи 
не ги надминуваат износите предвидени во чле-
нот 3 од оваа одлука и ако корисникот учествува 
во трошоците за неговата издршка со најмалку 200 
динари месечно. 

Член 5 
Како приходи во смисла на член 3 од оваа од-

лука не се сметаат приходите кои не влегуваат во 
вкупните приходи на семејството на корисникот 
според член 27 од Законот за определени облици на 
општествена заштита на децата и за самоуправ-
ните интересни заедници за општествена заштита 
на децата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 април 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Број 08-101/1 
29 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

73. 

Врз основа на член 65 од Законот за опреде-
лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 29 ап-
рил 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУ-
ПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1974 ГО-
ДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА 

РЕЗЕРВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 

I 
Од приходите остварени од придонесот за до-

даток на деца во 1974 година за резервата на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата се издвојуваат сред-
ства во височина од 2% од тие приходи. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 
Број 118 

29 април 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, е. р. 

74. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), и член 16 и 17 од Самоуправ-
ната спогодба за основање Републичка самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, на седницата одржана на 29 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Стручната служба на Републичката самоуправ-

на интересна заедница за општествена заштита на 
децата (во натамошниот текст: Стручна служба) ги 
врши стручните, финансиските и административ-
но-техничките работи во врска со спроведувањето 
на работите на додатокот на деца, како и рабо-
тите од другите облици на општествената заштита 
на децата што и се ставени во надлежност. 

Член 2 
Стручната служба ги врши работите на Заед-

ницата непосредно а определени работи од својата 
надлежност врз основа на спогодба доверува на оп-
штинските заедници за општествена заштита на 
децата. 

Член 3 
Стручната служба е составен дел на Заедни-

цата без својство на правно лице. 

Член 4 
Како организациони единици во рамките на 

Стручната служба се образуваат: 
1. Одделенија, 
2. Отсеци, и 
3. Реферати. 

Член 5 
Самоуправувањето на Стручната служба на 

Заедницата се остварува преку Собирот на работ-
ните луѓе. 

Член 6 
Како раководни работни места во Стручната 

служба се сметаат: 
— Секретар на Заедницата, 
— Началник на одделение. 

Член 7 
Избирање на началници се врши врз основа на 

јавен конкурс. Општите и посебни услови за изби-
рање на началници се утврдуваат со актот за си-
стематизација на работните места на Стручната 
служба. 

Член 8 
Врз основа на спогодба со Заедницата на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија — работниците кои во Стручната служба на 
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таа заедница работеле целосно или делумно на 
спроведувањето на додатокот на деца со нивна со-
гласност се преземаат на работа во Стручната слу-
жба на Заедницата. 

Преземените работници од претходниот став ќе 
се распоредат на исти и сродни работни места ут-
врдени со систематизацијата на работните места на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 
Број 08-111/74 

29 април 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Олга Шопова, с. р. 

75. 
Врз основа на член 65 точка 4 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на 
децата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 29 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗА-
ШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 МАЈ 

ДО 31 ЈУЛИ 1974 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на Стручната служба на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, во периодот од 1 мај 

до 31 јули 1974 година, ќе се врши во износ од 1/12 
од утврдениот надоместок за Стручната служба во 
финансискиот план за 1974 година. 

II 
Приходот што ќе се оствари и расходите што 

ќе се извршат во текот на временото финансирање 
чинат составен дел на финансискиот план на 
Стручната служба на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита ка де-
цата во 1974 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СКОПЈЕ 

Број 120 
29 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВ-
ТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕ-
ТО НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВА-

НИЕТО 

Во Одлуката за распишување на повторни из-
бори за делегати во Собранието на Општата заед-
ница на образованието („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/74) во ставот 2 наместо „27. V. 1974 година" 
треба да стои „27. VI. 1974 година". 

Од Општата заедница на образованието, Скоп-
је, број 01-185/2 од 6. VI. 1974 година. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУП РАБНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

76. 
Врз основа на член 34 точка 2 и 3 и член 14 од 

Законот за НБМ, а во врска со точка 6 од Заед-
ничките основи на. кредитната политика во 1974 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 19/74), Советот 
на Народната банка на Македонија, на својата XI 
седница одржана на 20 V. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАР-
НАТА ЕМИСИЈА ЗА НАМЕНИТЕ ШТО ГИ ОПРЕ-
ДЕЛУВА СРМ НА БАНКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

I. Народната банка на Македонија (во ната-
мошниот текст: Народната банка) ќе им ги претво-
ри на деловните банки во долгорочни кредити, кре-
дитите од примарната емисија дадени по Одлуката 
за намените и условите за давање реесконтни од-
носно документарни кредити на деловните банки 
до износот определен за СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/73 и 25/73), за следните намени: 

1. За производство и залихи на сто-
ки за извоз 12.400.000 дин. 

2. За извоз на автобуси на кредит 40.000.000 „ 
3. За залихи па ориз 8.000.000 „ 
4. За залихи на грозје, јаболка, кон-

зервирано овошје и зеленчук 17.100.000 „ 

5. За залихи на добиточна храна 4.960.000 „ 
6. За залихи на книги и учебници 940.000 „ 

Н. Претворањето се врши во 100°/о износ на 
средствата определени за СРМ, а според состојбата 
на искористените кредити од деловните банки на 
ден 8. V. 1974 година. 

III. Долгорочниот кредит од став 1 точка од 1 
до 6 на диспозитивот на оваа одлука, на банките 
им се дава со рок на враќање од 25 години, сме-
тано од денот на склучувањето на договорот, и со 
каматна стапка од 3% годишно. 

Долгорочниот кредит деловните банки ќе го от-
платуваат во еднакви годишни рати кои стасуваат 
на 31 март секоја година односно првата рата ста-
сува. за плаќање на 31. III. 1979 година. 

Каматата по долгорочниот кредит тече од де-
нот на склучувањето на договорот за кредит и се 
наплатува во роковите предвидени со тој договор. 

IV. Деловните банки делот од кредитите дадени 
за намените од став 1 точка 1 до 6 од диспозитивот 
на оваа одлука за кој користеле реесконтен кредит 
кај Народната банка, на организациите на здру-
жен труд ќе го претворат во долгорочен кредит за 
обртни средства, според состојбата на искористени-
те кредити на ден 8. V. 1974 година, а до висина на 
средствата добиени од Народната банка. 

V. Долгорочниот кредит за обртни средства на 
организациите на здружениот труд им се дава со 
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рок на враќање од 25 години, сметано од денот на 
склучувањето на договорот и со каматна стапка до 
4% годишно. 

Долгорочниот кредит организациите на здру-
жениот труд ќе го отплатуваат во еднакви годишни 
рати кои достасуваат за плаќање на 15 март секоја 
година односно првата рата достасува за плаќање 
на 15 март 1979 година. 

VI. Со донесувањето на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за измените и условите за да-
вање реесконтни односно документарни кредити рт 
деловните банки до износот определен за СРМ. 

Оваа одлука влегува во сила 8 дена по нејзи-
ното објавување во „Службен весник на СРМ". 

Претседател 
на Советот на Народната банка 

на Македонија, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Огласен дел 

Се повикува тужената Мирјана Рахман, родена 
Стефанова, во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави лично во судот или да ја до-
стави својата адреса. Доколку во определениот рок 
не се јави, за тужената ќе се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1734/73. (65) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор за 
развод на брак по правната работа на тужителот 
Петровци Зејнула од Скопје, населба „Синѓелиќ", 
ул. „860" бр. 43, против тужената Петровци, родена 
Салиу Ѓузиде од Скопје, ул. „150" бр. 103, сега на 
работа во Белгија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Ѓузиде Петровци, родена 
Салиу, во рок од 30 дена од денот па објавувањето 
на огласот, да ја достави на судот својата сегашна 
адреса или да се јави лично. Во спротивно, во сми-
сла на член 77 од ЗПП, ќе и биде определен при-
времен старател кој ќе и ги застапува интересите 
во предметниот спор. 

Од Окружниот во Скопје, П. бр. 1318/73 од 15. 
IV. 1974 година (бб) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Рамани 
Ќамил Шабан од Скопје, против тужената Абду-
рахман Љатифа, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената живана Абдиовска во 
да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе и се 
одреди старател кој ќе ја застапува до окончува-
њето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2216/72. (71) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Јашар 
Мефеил Сулејмани од Скопје, населба „Шуто Ори-
зари", ул. „1181" бр. 37, против тужената Барка 
Сулејмани, родена Бајрамова од Скопје, сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужената Барка Сулејмани, родена 
Бајрамова, да се јави во судот и да ја достави сво-
јата точна адреса во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот. Во спротивно ќе и биде определен 
привремен застапник, во смисла на член 77 од ЗПП, 
кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршу-
вањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 829/74. (67) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Фаик 
Абдиовски од Кичево, ул. „Исеин Акиевски" бр. 70, 
против тужената Живана Абдиовска од село Ска-
дар, Ваљево, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената живана Абдиовска во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави лично во судот или да ја достави својата ад-
реса. 

Доколку во определениот рок не се јави, за 
тужената ќе се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1031/74. (72) 

Пред Окружниот суд во Скопје Виторка Пав-
ловска, родена Гулинска од Скопје , населба „Син-
ѓелиќ", ул. „868" бр. 15, има поднесено тужба за 
развод на брак, против тужениот Милан Павлов-
ски од Скопје, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по об-
јавувањето на овој оглас, да ја достави својата ад-
реса или пак да означи лице кое ќе го застапува 
во спорот. Во спротивно, ќе му биде определен ста-
рател што ќе го застапува во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2174/73. (69) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак од тужителот Теов Љубомир од 
Титов Велес, ул. „Благој Кирков" бр. 3, против ту-
жената Теова Вукица, по татко ѓорѓевиќ, порано од 
е. Доњи Вртогош — Врање, сега со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужената Теова Вукица од село 
Доњи Вртогош — Врање, да се јави во Окружниот 
суд во Скопје, или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот. Во спротивно судот ќе и постави старател кој 
ќе ја застапува до завршувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1766/73. (64) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Рах-
ман Авдија од Скопје, ул. „143-бис" бр. 61а, против 
тужената Мирјана Рахман, родена Стефанова од 
Скопје, ул. „890" бр. 7, населба „Бутел I", вредност 
2.000 динари. 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на тужи-
телот Ѓуровски Станимир од Скопје, ул. „801" бр. 
22, против тужената Ѓуровска, родена Антоновска 
Винка од Скопје, ул. „881" бр. 5, населба „Синѓе-
лиќ", родена во село Љубодраг — Куманово, сега 
со непознато место на живеење во Германија. 

Се повикува тужената Винка Ѓуровска во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да ја доста-
ви својата сегашна адреса. Во спротивно, ќе и биде 
определен привремен старател, во смисла на член 
77 од ЗПП, и истиот ќе ги застапува нејзините ин-
тереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1292/73 од 
21. V. 1974 година. (70) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителот Ибра-
им Салиев од Титов Велес, против тужената Нације 
Салиева, од Титов Велес, сега со непознато место 
на живеење. 
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Се повикува тужената Нације Салиева во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да 
се јави во судот или да ја соопшти својата сегашна 
адреса. Во колку во определениот рок од 30 дена не 
се јави или не ја соопшти својата точна адреса, 
ќе и биде поставен старател, кој ќе ја застапува 
во спорот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1405/73 од 
16. IV. 1974 година. (61) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Јованова Коце Марија од село Покрајчев©, Ра-
довиш, поднесе до овој суд тужба за развод на 
брак против Јованов Стефан од село Покрај чево, 
сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно, судот по службена должност 
ја одредува за застапник Васка Кралева, приправ-
ник при Окружниот суд — Штип, и делото ќе се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 13/74. (60) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за измена на одлука за издршка меѓу ту-
жителката Ратка Манева од Скопје, ул. „Славејко 
Арсов" бр. 35, против тужениот Никола Манев, на 
работа при Ж Т П — Титов Велес — Градежен по-
гон. Вредност на спорот 2.100,00 динари. 

Со оглед на тоа дека тужениот се наоѓа во 
странство, со непозната адреса, судот му постави 
привремен застапник — Екрем Али, адвокат од 
Скопје, и се објавува дека привремениот застапник 
ќе го застапува тужениот во спорот сб додека пред 
судот не се појави тужениот или неговиот полно-
мошник, односно додека органот на старателството 
не го извести судот за поставување на старател на 
тужениот. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 1058 од 
13. V. 1974 година. (68) 

Пред Општинскиот суд Скопје I поведена е 
постапка за лицето Николиќ Милорад од мајка 
Станка од село Каменица, з.п. Бојник, СР Србија, 
родено 1923 година, со последно живеалиште во 
Скопје во периодот 1941—43 година, за кое е поз-
нато дека во јули 1943 година е фатено од страна 
на бугарските окупатори и од тогаш за истото ни-
што не се знае. 

Се повикува Николиќ Милорад да се јави во 
судот, како и секој оној што знае за животот на 
Николиќ Милорад да му јави за тоа на судот во 
рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во 
спротивно исчезнатото лице Николиќ Милорад ќе 
биде прогласено за умрено. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 41 од 11. 
IV. 1974 година. (50) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е 
заведен спор по тужбата на тужителот Бранко 
Шахпаски од Скопје, ул. „310" бр. 10, против туже-
ниот Бранко Блажевски од Скопје, за надомест на 
штета. 

Се поканува тужениот Бранко Блажевски во 
рок од 15 (петнаесет) дена по објавувањето на овој 
оглас да се јави во судот лично или да ја соопшти 
својата точна адреса, бидејќи во спротивно ќе му 
се определи привремен старател кој ќе го застапу-
ва до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
802/73. (59) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд е заведен спор за утврдување 

право на сопственост на недвижен имот по туж-
бата на тужителката Санија Алчева од Ресен, ул. 
„5-ти ноември" бр. 20, против тужената Ана Бага-
лова Стефанова од Ресен, сега со непознато место 
на живеење, вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Ана Василова Стефанова 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави при Општинскиот суд во Ресен или да ја со-
општи својата точна адреса. Доколку тужената не 
постапи по барањето во овој оглас во определениот 
рок, судот ќе & определи привремен старател кој 
ќе ја застапува во спорот, согласно член 77 и 78 
од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 64/73. (63) 

Загубеното свидетелство за завршено четврто 
одделение основно училиште на име Минир Камила 
Илјази од село Долно Палчиште, Тетовско, изда-
дено во 1928 година од Основното училиште во се-
ло Долно Палчиште, се огласува за неважно. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 563/72 од 
22. III. 1974 година. (47) 

Загубеното свидетелство за завршено П^-то од-
деление во 1939/40 година на име Левка Кицова Ка-
ранфиловска, родум од село Козица — Кичевско, 
издадено од Основното училиште во село Козица, 
се огласува за неважно. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 197 од 20. 
V. 1974 година. (62) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Лична карта на име Венедик Пејоски, ул. „Пр-

жева Бавча" бр. 9, Тетово. (362) 
Лична карта издадена од СВР — Тетово на име 

Имер Зилбеари, е. Нераште, Тетово. (366) 
Возачка дозвола бр. 2399, издадена од ОВР — 

Тетово на име Невзат Касами, е. Голема Речица, 
Тетово. (369) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ти-
тов Велес на име Сотир Ангелов Илиевски, ул. 
„Кочо Рацин" бр. 28, Титов Велес. (398) 

Свидетелство за завршено едногодишно трак-
т о р о т училиште на име Бранко Дунимаглоски, е. 
Го дивље, Прилеп. (1205) 

Оружен лист издаден од ОВР — Струга на име 
Туран Винца, е. Велешта, Струга. (1206) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Неџат Бејтули, е. Чифлик, Тетово. (1207) 

Работна книшка на име Ферик Шабани, е. Ли-
сец, Тетово. (1209) 

Уверение бр. 0301-7/175, за завршен зидарски 
курс на име Џеват Шефики, е. Врапчиште, Гости-
вар. (1210) 

Работна книшка на име Нурије Бајрами, ул. 
„Балиндолска" бр. 73, Гостивар. (1211) 

Ученичка книшка на име Некија Беќири, ул. 
„18 ноември" бр. 162, Гостивар. (1212) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Биљана Петровска, ул. „Ленинова" 
бр. 4, Битола. (1214) 

Диплома за завршен испит, издадена од Еко-
номското училиште „Јовче Тесличков" — Титов 
Велес на име Гурѓица Пешова, ул. „Вл. Назор" бр. 
140, Титов Велес. (1216) 

Свидетелство на име Ремзи Р. Ризвани, е. М. 
Речица, Тетово. (1217) 

Свидетелство на име Рамадан Имери, е. М. Ре-
чица, Тетово. (1218) 

Оружен лист бр. 1013, издаден од ОВР — 
Скопје на име Јован Попов, Скопје. (50.1) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Трајанка Доневска, Скопје. (502) 

Свидетелства за I, И и III година, издадени од 
ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Борко 
Колевски, Скопје. (503) 
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Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Економското училиште „Б. Кидрич" — Скопје на 
име Благоја Христовски, Скопје. (504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наум Томев, Скопје. (505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Златко Стојановски, Скопје. (506) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Меваип Берзати, е. Пирок, Тетово. (513) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џурзибе Берзати, е. Пирок, Тетово. (514) 

Работна книшка на име Веби Абдурамани, е. 
Селце, Тетово. (515) 

Работна книшка издадена од Берово на име 
Атанас Точевски, Пехчево. (516) 

Оружен лист бр. 196, издаден од ОВР — Тето-
во на име Тодосија Димоски, е. Челопек, Тетово. 

(517) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Славчо Стојменов" — Вини-
ца на име Славјанка Ампова, ул. „М. Тито" бр. 58, 
Виница. (518) 

Свидетелство за завршен општо-образователен 
курс — IV одделение, дел. бр. 19 од 8. V. 1951 го-
дина, издадено од Основното училиште „Иво Ри-
бар Лола" — е. Стење на име Бојан Стојановски, 
е. Стење, Ресен. (519) 

Здравствена легитимација бр. 13860, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Рецепи Ајдина Неџ-
бедин, е. Видуше, Гостивар. (520) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Славчо Стојменов" — Виница на име Ми-
јалчо Алексов, ул. „Плачковички одред" бр. 13, Ви-
ница. (521) 

Ученичка книшка од VIII одделение, издадена 
од Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име 
Алим Асановски, ул. „Даб. завој" бр. 23, Прилеп. 

(523) 
Свидетелство бр. 1033, за VIII одделение на 

име Никола Сем јанов, ул. „Благој Јосмов" бр. 8, 
Титов Велес. (524) 

Работна книшка на име Димитрија П. Стоја-
носки, е. Брвеница, Тетово. (526) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зурап 
Селими, е. Форино, Гостивар. (527) 

Работна книшка на име Илија Герасимовски. 
ул. „ЈНА" бр. 282, Гостивар. (528) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Ружица Талевска, е. Беранци, Битола. (529) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Средно медицинското училиште — Битола на име 
Лилјана Ангелова, ул. „Солунска" бр. 50, Битола. 

(530) 
Свидетелство за VIII одделение на име Верка 

Младеновска, е. Мож див јак, Крива Паланка. (531) 
Диплома издадена од СХУ — Титов Велес на 

име Јордан Тренчевски, ул. „888" бр. 85, Скопје 
(535?) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ангел-
че Ристовски, е. Бањица, Титов Велес. (533) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Хај пули Муртезани, е, М. Речица, Тетово. (534) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Велика Секиовска, е. Градешница, Битола. (538) 

Свидетелство за завршено едногодишно дакти-
лографско училиште во Скопје на име Софија Рат-
кова, ул. „Солунска" бр. 261, Битола. (539) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7056 
на име Горњија Стојаноски, е. Браилово, Прилеп. 

(540) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Худ овер Хасаноски, ул. „Даб. завој" бр. 76, При-
леп. (541) 

Уверение за средно стопанско школо на име 
Илија Загорац, е. Милошево, Крушево. (542) 

Здравствена легитимација на име Методија Ри-
стески, ул. „Пелагонија" бр. 5, Прилеп. (544) 

Свидетелство од VIII одделение ,издадено од 
Училиштето „Крсте Мисирков" — е. Старо Лагово, 
на име Наце Неноски, е. Ново Лагово, Прилеп. (545) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Крсте Мисирков" — е. Старо Лагово 
на име Раде Вел јаноски, е. Галичани, Прилеп. (547) 

Свидетелство од II година стопанско училиште 
на име Бошко Анастасов, Титов Велес. (551) 

Свидетелство за завршено Средно земјоделско 
училиште на име Станимир Делов, е. Росоман, Ка-
вадарци. (552) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шаќир Ајрули, е. Доброште, Тетово. (553) 

Здравствена легитимација на име Лебибе Мур-
тезани, е. Сараќино, Тетово. (554) 

Уверение за полуквалификуван лимар на име 
Рушан Рама, е. Бериково, Кичево. (555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менка Руј ановска, ул. „Г. Делчев" 
бр. 2а, Битола. (556) 

Свидетелство бр. 173/5, издадено од Училиштето 
„Кирил и Методија" — е. Вранче на име Зора Ко-
виловска, е. Белополе, Прилеп. (557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Нед елковски, Скопје. (558) 

Индекс бр. 13209, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Љиљана Бојаџиевска, 
Скопје. (559) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Берат и Матјан Ајра, Скопје. (560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панта Јовановски, Скопје. (561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (562) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Борка Велевска, Скопје. (563) 

Оружен лист бр. 600 и 601, издаден од ОВР — 
Скопје на име Александар Димовски, Скопје. (564) 

Воена книшка издадена од Гилане на име Ре-
џеп Миљазими, Скопје. (565) 

Уверение бр. 34/92, издадено од Собранието на 
град Скопје — Одделение за народна одбрана — 
Скопје на име Мурат А. Бучан, Скопје. (566) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Гаврило Брковски, Скопје. (567) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Хела Ташчиевиќ, Скопје. (568) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Раде Стој невски, Скопје. (569) 

Здравствена легитимација издадена о д З С О — 
Скопје на име Владо Тасевски, Скопје. (570) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено оч 
Основното училиште „Емин Дураку" — е. Буковиќ 
— Скопје на име Муртезан Алија, Скопје. (571) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Душанка Коцева, Скопје. (572) 

Работна книшка издадена од Дебар на име Па-
вле Камиловски, Скопје. (573), 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Петровски, Скопје. (574) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Снежана Христовска, Скопје. (575) 

Воена книшка издадена од Славонска Пожега 
на име Мустафа Бурниќи, Скопје. (576) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката во е. Локвица на име Вла-
димир Петрески, Скопје. (577) 

Здравствена легитимација на име Гордан Ко-
вачки, ул. „Бл. Ѓорев" бр. 18/18, Титов Велес. (1228) 

Свидетелства за I и II година стопанско учи-
лиште на име Бошко Каратрајков, ул. „Страшо 
Пинџур" бр. 6, Титов Велес. (1229) 

Уверение бр. 404, за стручно оспособување на 
занает — слаткар на име Ќани Мерсели, е. Чегра-
не, Гостивар. (1231) 

Здравствена легитимација на име Спасе Ко-
стовски, ул. „Романија" бр. 41, Битола. (1232) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Загорка Биноска, кеј „1 Мај" бр. 31, 
Прилеп. (1233) 

Свидетелство за VIII одделение на име Панде 
Чесноски, ул. „Ленин" бр. 94, Прилеп. (1234) 
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Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Економското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на 
име Александар Димески, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
17, Прилеп. (1235) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кр. Мисирков" е. Ст. Лагово на име 
Љубица Кузманоска ,с. М. Лагово, Прилеп. (1236) 

Возачка дозвола бр. 2645, издадена од ОВР — 
Тетово на име Стојче Ристовски, с. Лешок, Тетово. 

(1238) 
Здравствена легитимација бр. 71413, издадена 

од ЗСО —• Гостивар на име Гулесвије Абдулаи, е. 
Жировница, Гостивар. (1239) 

Свидетелство за завршено индустриско учили-
ште на име Муарем Муареми, с. Гор. Волковија, 
Гостивар. (1240) 

Работна книшка бр. 2693/63, издадена од Собра-
нието на општината Делчево на име Горѓи Ристов 
Иликовски, е. Разловци, Делчево. (1241) 

Работна книшка на име Живко Јордановски, 
ул. „И. Р. Лола" б. б., Куманово. (1242) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9039 
на име Садик Елези, е. Камењане, Тетово. (1244) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Рамадани, Скопје. (1245) 

Ученичка книшка за I до V одделение, изда-
дена од Осмолетката во е. Самоков, на име Ѓурѓа 
Миновска, Скопје. (1246) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Јане Сандански" — Скопје 
на име Џемаил Кладничанин, Скопје. (1247) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од ЕМСУЦ — Скопје на име Џемаил Клад-
ничанин, Скопје. (1248) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЗУС 
"Коце Металец" — Скопје на име Андреја Дамов-
ски, Скопје. (1249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александра Кардула, Скопје. (1250) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Станковић Скопје. (1251) 

Воена книшка издадена од Власина на име Спа-
со Божиновски, Скопје. (1252) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Кочо Рацин" — Скопје на име Лил-
јана Николова, Скопје. (1253) 

Работна книшка рег. бр. 14152, серија 24305, из-
дадена од Скопје на име Трендафилка Кипрева, 
Скопје. (1254) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Здравка Дениќ, Скопје. (1255) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Курапов, Скопје. (1262) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радич Тасевски, Скопје. (1263) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дарка Спасовска, Скопје. (1264) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бесим Пепиќ, Скопје. (1265) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Драгољуб и Валентина Василевски, 
Скопје. (1266) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Амет Имеровски, Скопје. (1267) 

Индекс бр. 17131, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Миле Крстевски, Скопје. 

(1268) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ни-

кола Тодоровски, Скопје. (1269) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје наиме Стефанка Симеонова, Скопје. (1270) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Абдураман Џемаилов, Скопје. (1271) 
Здравствена легитимација издадела од ЗСО — 

Скопје на име Драгица Тодоровска, Скопје. (1272) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благица Панова, Скопје. (1273) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благородна Домазетова, Скопје. (1274) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —-

Скопје на име Вера и Олгица Чу брановиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Сузана Бојкова, Скопје. (1276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садедин Усеин, Скопје. (1277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дејан Илијев, Скопје. (1278) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Спасова, Скопје. (1279) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Јакуп Шакири, Скопје. (1280) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Ст. Зелениково на име 
Босилка Ѓорѓиевска, Скопје. (1281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маргита Лазова, Скопје. (1282) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Гурга Наумовска, Скопје. (1283) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Аница Колева, Скопје. (1284) 

Работна книшка издадена од Гевгелија на име 
Иван Станишевски, Скопје. (1285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елеонора Серафимова, Скопје. (1286) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Сали Ибраимов, Скопје. (1287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Нафов, Скопје. (1288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Пејкова, Скопје. (1289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стана Максимовска, Ѓ. Петров. (1290) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Раим Абди, Скопје. (1291) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Михаил Михајловски, Скопје. (1292) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Ванчо Наумовски, Скопје. (1293) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Зил-
беар Адеми, Скопје. (1294) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - — 
Скопје на име Елена Јовановска, Скопје. (1295) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кирил Стој невски, Скопје. (1296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кумри ја Куртишева, Скопје. (1297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Јовановски, Скопје. (1298) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Петрова, Скопје. (1299) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Гаши, Скопје. (1300) 

Здравствена легитимаци ја издадена од З С О — 
Скопје на име Гани Шабани, Скопје. (1301) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Индустриското училиште во Скопје на име Ботжс 
Крстевски, Скопје. (1302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Мара Јаневска, Скопје. (1303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кадруше Тифеки, Скопје. (1304) 

Уверение бр. 04-168 за положен завршен испит 
за ВКВ електроинсталатер, издадено од Градежно-
машинскиот центар во Скопје на име Андон Цилев, 
Скопје. (1305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Велика Гацева, Скопје. (1306) 

Индекс бр. 3844, издаден од Природно-матема-
тичкиот фаултет — Скопје на име Лилјана Давков-
ска, Скопје. (1307) 

Оружни листови рег. бр. 3382 и 3383, издадени 
од УВР — Скопје на име Стојмир Станишев, Скоп-
је. (1308) 

Уверение за обавување занаетчиска дејност за 
надгробни споменици, издадено од Градското со-
брание — Скопје на име Алит Ф. Алит, Скопје. 

(1309) 
Воена книшка издадена од Мој страна — Сло-

венија на име Алит Ф. Алит, Скопје. (1310) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Звонимир Петровски, Скопје. (1311) 



12 јуни 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА' СРМ Вр. 24 — Стр. 609 

Работна книшка издадена од Кичево на име 
Живко Алексовски, Скоте . (1313) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Еф-
тим Чуновски, Скопје. (1314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Томе Коцовски, Скопје. (1315) 

Работна книшка издадена од Градско — Т. Ве-
лешко на име Борис Галабов, Скопје. (1316) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живан Тодевски, Скопје. (1317) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Васил Главинов" — Скопје 
на име Ашмет Алиев, Скопје. (1318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Луиза Здравковска, Скопје. (1319) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Малинов, Скопје. (1320) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Трајан Крстевски, Скопје. (1321) 

Свидетелство за квалификуван работник — 
бравар, издадено од Индустриското училиште „Ко-
це Металец" — Скопје на име Трајан Крстевски, 
Скопје. (1322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Вера Јаневска, Скопје. (1323) 

Индекс бр. 7, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Јордан Илиевски, Скопје. 

(1324) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Алим Емрула, Скопје. (1325) 
Здравствена легитимација на име Даница Шам-

беска, е. Радобор, Битола. (1328) 
Здравствена легитимација на име Хашим Таи-

ри, е. Требош, Тетово. (1329) 
Работна книшка на име Веселин Крстевски, е. 

Дол. Агларци, Битола. (1330) 
Здравствена легитимација на име Никола Б. 

Костов, ул. „И. Р. Лола" бр. 3, Титов Велес. (1331) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

ЦОУ „Славчо Стојменов" — Виница на име Агна 
Серафимова, ул. „Бел Камен" бр. 3, Виница. (1333) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Миле Димитровски, е. Жидилово, Кр. Палан-
ка. , (1334) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Страшо Пинџур", е, Коробинци на 
име Методи Горшев, ул. „К. Рогужаров" бр. 16, Ти-
тов Велес. (1335) 

Свидетелство за квалификуван работник на 
име Салих Зијади, е. Лажани, Прилеп. (1337) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Димитар Влахов" 
— е. Љубојно, на име Спиро Ристов Заровски, е. 
Брајчино — Ресенско. (1338) 

Работна книшка на име Благое Трајковски, е. 
Д. Врановци, Титов Велес. (1339) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Душан Димоски, ул. „Д. Кароски" бр. 35, 
Прилеп. (1342) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Методија Димески, ул. „С. Манески бр. За, Прилеп. 

(1343) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хисан 

Беџити, е. М. Речица, Тетово. (1344) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Р. Левата" — Прилеп на име Мате 
Десоски, ул. „С. Ѓорѓиоска" бр. 45, Прилеп. (1346) 

Здравствена легитимација на име Виолета Трај-
ковска, ул. „М. Пијаде" бр. 70, Куманово. (1317) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште „Народен универзитет" во 
Прилеп на име Килцко Пашос, е. Паш. Рувци, 
Прилеп. (1358) 

Здравствена легитимација на име Нејази Би-
лали, е. Церово, Тетово. (1359) 

Работна книшка на име Ќалил Аслани, е. Дол. 
Палчиште, Тетово. (1360) 

Уверение бр. 124/73 за положен испит за столар 
на име Алији Зекирја, е. Озормиште, Тетово. (1361) 

Здравствена легитимација на име Сами Би-
лали, е. Церово, Тетово. (1362) 

Здравствена легитимација на име Демирали је 
Билали, е. Церово, Тетово. (1363) 

Здравствена легитимација на име Мирафије 
Билали, е. Церово, Тетово. (1364) 

Здравствена легитимација на име Џеладин Би-
лали, е .Церово, Тетово. (1365) 

Здравствена легитимација на име Билал Би-
лали, е. Церово, Тетово. (1366) 

Здравствена легитимација на име Тамбе Би-
лали, е. Церово, Тетово. (1367) 

Работна книшка на име Трпе Билбилоски, ул. 
„Трнова бавча" бр. 9, Тетово. (1368) 

Работна книшка на име Трпе Ѓорѓиевски, ул. 
„Цар Самоил" бр. 113, Битола. (1369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола н^ име Славе Зафировски, е. Рибарци, Би-
тола. (1370) 

Работна книшка издадена од Ресен на име Јор-
дан Јовановски, е. Асамати, Ресен. (1371) 

Индекс бр. 11887 на име Љубе Стојанов, ул. 
„Киро Чучук" бр. 3, Титов Велес. (1372) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Илија Златев, Скопје. (1373) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Бо-
шко Новковски, Скопје. (1374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Александар Белковски, Скопје. (1375) 

Индекс бр. 1365, издаден од Архитектонско-
градежниот факултет — Скопје на име Јанко Бо-
зов, Скопје. (1376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —̂  
Скопје на име Милка Михајловом, Скопје. (1377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Митревски, Скопје. (1378) 

Индекс и студентска легитимација бр. 4102, из-
дадени од Природно-математичкиот факултет во 
Скопје на име Левко Блажевски, Скопје. (1379) 

Работна книшка издадена од Качаник на име 
Хајредин Бафтијари, Скопје. (1380) 

Воена книшка издадена од Смедерево на име 
Нијази Самет, Скопје. (1381) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Добре Ристовски, Скопје. (1382) 

Здравствена легитимација бр. 186, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Петре Грујевски, Ст. Зеле-
никово, Скопје. (1383) 

Оружен лист рег. бр. 2944, издаден од УВР — 
Скопје на име Јане Д. Јаневски, Скопје. (1384) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нације Алија, Скопје. (1385) 

Индекс бр. 5139, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Миланка Николиќ, Скопје. 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Средно-економската школа „Борис Кидрич" — 
Скопје на име Божидар Гуговски, Скопје. (1387) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Ма-
рика Раманова, Скопје. (1388) 

Здравствена легитимација издадена од ВП 5573 
— Скопје на име Цвета Димовска, Скопје. (1339) 

Индекс и студентска легитимација издадени од 
ВЕШ — Прилеп на име Алексо Јотевски, Скопје. 

(1390) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зејнета Бајрамова, Скопје (1391) 
Свидетелство од III клас, издадено од Економ-

ското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име 
Роза Ѓорѓиоска, ул. „Ц. Илкоски" бр. 15, Прилеп. 

(967) 
Свидетелство за завршено I година ХТТУ „Б. 

Кидрич" — Титов Велес на име Љупчо Ристов, ул. 
„29 Ноември" бр. 5, Титов Велес. (968) 

Инвалидска книшка бр. 1582 на име Боривоја 
Марковски, е. Челопек, Тетово. . (969) 

Работна книшка на име Петре Божиновски, е. 
Драчево, Скопје. (970) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „П. Даскалот" — е. Долнени на име 
Павле Божиноски, е. Бело Поле, Прилеп. (971) 
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Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на име Зора 
Богеска, ул. „Ленин" бр. 220а, Прилеп. (972) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено ЈД 
Училиштето „М. Матак" — е. Кривогаштани па 
име Мара Коруноска, с. Кривогаштани, Прилеп. 

(973) 
Свидетелство од II година економско училиште 

на име Дончо Пацаноски, ул. „Б. Влачарот" бр. 1, 
Прилеп. (974) 

Здравствена легитимација на име Павлина 
Трај кова, ул. „Камено брдо", Титов Велес. (975) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исмет 
Зилбеари, е. Челопек, Тетово. (976) 

Свидетелство за висококвалификуван работник 
во трговија на име Виктор Кочески, ул. „Г. Дел-
чев" бр. 234, Тетово. (977) 

Здравствена легитимација издадена од Гости-
вар на име Алка Синани, е. Речане, Гостивар. (978) 

Возачка дозвола бр. 2568, издадена од СУП — 
Белград на име Бастри Феј зулаи, е. Равен, Гости-
вар. (979) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Ванчо Прке" — Делчево на име Миле Д. Точев-
ски, е. Киселица, Делчево. (980) 

Здравствена легитимација на име Орде Здрав-
е в с к и , ул. „Ј. Јордански" б. б., Прилеп. (981) 

Работна книшка бр. 21400, издадена од Прилеп 
на име Ристо Илески, е. Витолиште, Прилеп. (982) 

Дозвола за ѕидар на име Хасан Абдиј оски, е. 
Мелница, Титов Велес. (983) 

Работна книшка на име Живко Митревски, е. 
Боговиње, Тетово. (984) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Селим Бајрамоски, ул. „В. Василески" бр. 1, Го-
стивар. (985) 

Свидетелство бр. 3/43 за IV одделение на име 
Љубица Крстеска, е. Латово, М. Брод. (986) 

Режи карта бр. 952682, издадена од Ж Т П — 
Скопје на име Ангелко Атанасоски, е. Рата је, Те-
тово. (987) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Воин Димитриевски, Скопје. (989) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Бр. Миладинови" — Скоп-
је на име Воин Димитриовски, Скопје. (990) 

Свидетелство за III година, издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Љиљанка Анева, Скопје. (991) 

Воена книшка издадена од Краљево на име 
Круме Андоновски, Скопје. (992) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Ѓорѓиевски, Скопје. (993) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Нермина Муриќ, Скопје. (994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ранко Станковић Скопје. (995) 

Свидетелство за I година, издадено од занает-
чиското училиште во Скопје на име Исмет Авди, 
Скопје. (996) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Коруновски, Скопје. (997) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станислава Чочоровска, Скопје. (998) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Наиме Рама, Скопје. (999) 

Индекс бр. 10837, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Драги Рауниќ, Скопје. 

(1000) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Атанас Мечкаров, Скопје. (1001) 
Месечна возна карта за градски сообраќај, из-

дадена од Градски сообраќај — Скопје на име Му-
бера Ислами, Скопје. (1002) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камил Мустафов, Скопје. (1003) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Богојка Иванова, Скопје. (1004) 

Индекс бр. 4044, издаден од Електро-машин-
скиот факултет — Скопје на име Симеон Страч-
ковски, Скопје. (1005) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојан Ивановски, Скопје. (1006) 

Индекс бр. 15084, издаден од Економскиот фа -
култет — Скопје на име Ацо^ Филиповски, Скопје. 

(1077) 
Свидетелство за IV одделение на име Илко 

Брглевски, е. Бешиште, Прилеп. (1079) 
Работна книшка издадена од ОС — Куманово 

на име Амет Салихи, е. Стража, Куманово. (1081) 
Работна книшка на име Веби Камили, е. Г. 

Палчиште, Тетово. (1082) 
Здравствена легитимација на име Драган Сми-

левски, ул. „136" бр. 4, Тетово. (1083) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нико-

ла Новакоски, ул. „Сретко Крстески" бр. 85, Го-
стивар. (1084) 

Работна книшка на име Станко Кузмановски, 
ул. „К. Канински" бр. 4, Битола. (1085) 

Здравствена легитимација на име Ацо Нико-
ловски, е. Нежилово, Титов Велес. (1086) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фуат 
Адеми, е. Челопек, Тетово. (1087) 

Уверение бр. 351 за проверување за стручна 
способност за зидарски занает, издадено од ОС — 
Берово на име Глигор П. Гаштарски, е. Русиново, 
Берово. (1089) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Работничкиот универзитет — Вечерно училиште во 
Прилеп на име Мито Настески, ул. „Црвени Сте-
ни" бр. 3, Прилеп. (1090) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Р. Левата" — Прилеп на име Блаже 
Тодоров, ул. „Ц. Коњарец" бр. 97, Прилеп. (1091) 

Сообраќајна дозвола на име Киро Костов, ул. 
„Бл. Леов" бр. 28, Титов Велес. (1092) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Јордан Хаџи Константинов-Џинот" 
— Титов Велес на име Радмила Нешовска, е. Ора-
овец, Титов Велес. (1093) 

Работна книшка на име Ангел Димовски, е. Со-
гле, Титов Велес. (1094) 

Свидетелство за VIII одделение на име Маке-
донка Тодорова, ул. „Бр. Поп Јорданов^ бр. 33. 
Титов Велес. (1095) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован-
ка Димитрова, ул. „К. Дрнков" бр. 21, Титов Ве-
лес. (1096) 

Свидетелство од I година, издадено од Економ-
ското училиште „Јовче Тесличков" — Титов Ве-
лес на име Андреа Шурков, ул. „Охридска" бр. 12, 
Титов Велес. (1097) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Брод на име Зора В а р е -
ловска, е. Брод, Битола. (1099) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Скочивир на име Кире Ки-
ревски, е. Скочивир, Битола. (1100) 

Здравствена легитимација на име Фаик Азизи, 
е. Желино, Тетово. (1102) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Даме Груев" — Скопје на име 
Фатима Јашарова, Скопје. (1103) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Даме Груев" — Скопје на име 
Шерафедин Исмаилов, Скопје. (1104) 

Работна книшка издадена од Кочани на име 
Симеон Топуков, Скопје. (1105) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Јумбруков, Скопје. (1106) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камелија Коцева, Скопје. (1107) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Стопанското училиште „Димитар Влахов" —> 
Скопје на име Киро Павличков, Скопје. (1108) 

Индекс бр. 7367, издаден од Земјоделско-шу-
марскиот факултет — Скопје на име Мухамед Ба-
дави, Скопје. . (1109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Доневска, Скопје. (1110) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Блажо Димитровски, Скопје. (1111) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стевка Анастасова, Скопје. (1112) 

Свидетелство за III година и диплома за завр-
шен испит, издадени од Текстилното училиште во 
Скопје на име Тасе Камев, Скопје. (1113) 

Работна книшка издадена од Скопје на иже 
Лепосава Цветкова, Скопје. (1114) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Саздова, Скопје. (1115) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Трајковић Скопје. (1116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јануша Лазиќ, Скопје. (1117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мира Ристовска, Скопје. (1118) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Тефејуз" — Скопје на име Летафет 
Хасан, Скопје. (1119) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шенол Бекиров, Скопје. (1120) 

Работна книшка бр. 2971, издадена од Скопје 
на име Блажо Наумовски, Скопје. (1121) 

Воена книшка издадена од В. П. 1385/3 — По-
стојна на име Фидан Илиевски, Скопје. (1122) 

Свидетелство за II година, издадено од Цента-
рот за стручно образование и професионална ори-
ентација при Заводот за запослување — Скопје на 
име Ѓока Јовановиќ, е. Табановце, Куманово. (1123) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благојка Арсова, Скопје. (1007) 

Оружен лист рег. бр. 9, издаден од УВР — 
Скопје на име Нијази Есати, Скопје. (1008) 

Работна книшка на име Апостол Левајковиќ, 
Скопје. (1009) 

Индекс бр. 43, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Стојан Видински, Скопје. 

Ученичка книшка за II година, издадена ед 
ЕМУЦ — Скопје — машински смер на име То-
мислав Бошковски, Скопје. (1012) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓургица Николовска, Скопје. (1013) 

Индекс бр. 4671, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Митко Буралиев, Скопје. 

Работна книшка издадена од Дебар на име 
Стрезо Стрезовски, Скопје. (1015) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Лазов, Скопје. (1016) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Славка Трајковска, Скопје. (1017) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Зеимановски, Скопје. (1018) 

Диплома за завршен испит — електро отсек, из-
дадена од Индустриското училиште — Скопје на 
име Леун Трпевски, Скопје. (1019) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Белковска, Скопје. (1020) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Педагошката гимназија „Никола Карев" — 
Скопје на име Катерина Николиќ, Скопје. (1021) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василије Ставриќ, Скопје. (1022) 

Воена книшка издадена од В. П. 1427 — Ви-
нава на име Шефит Ш. Мухареми, Бојане, Скопје. 

(1023) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Богољуб Донев, Скопје. (1024) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јулијана Колар, Скопје. (1025) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Јелица Ничева, Скопје. (1026) 
Индекс бр. 12482, издаден од Економскиот фа -

култет — Скопје на име Арсен Костовски, Скопје. 
Свидетелство за IV одделение на име Милена 

Белкова, Скопје. (1028) 
Работна книшка издадена од Битола на име 

Тодор Тодоровски, Скопје. (1029) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Раде Давидовски, Скопје. (1030) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување директор 

во Работната организација „Струшка трговија" во 
Струга, врз основа на одлуката на централниот ра-
ботнички совет од 7. V. 1974 година, а во врска со 
член 10 од Самоуправната спогодба за меѓусебните 
односи во здружениот труд — распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на работната организација 

Кандидатот ќе треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. да има висока стручна спрема (економска 
насока) со над 5 години работно искуство, од кои 
4 години на раководно работно место во трговијата; 

2. да е ВКВ работник со над 8 години работно 
искуство, од кои 5 години на раководно работно 
место во трговијата; 

3. да има виша стручна спрема со над 8 години 
работно искуство, од кои 6 години на раководно 
работно место во трговијата; 

4. да не е осудуван за кривично дело согласно 
законот; 

5. да не му е со судска одлука забрането вр-
шење должноста директор и да не е под истрага; 

6. да поседува морално-политички квалитети и 
да е добар стопанственик. 

Кандидатите покрај молбата ќе треба да ги до-
стават и следните документи: 

а) диплома или свидетелство за стручната спре-
ма и работното искуство (точка 1, 2 и 3); 

б) уверение (точка 4 и 5); 
в) доказ (точка 6); 
г) лекарско уверение; 
д) кратка биографија за движењето во служ-

бата. 
Некомплетираните и ^благовремено поднесе-

ните молби, нема да се примаат. 
Молбите со комплетирани^ документи да се 

доставуваат до Конкурсната комисија. 
Личниот доход според Самоуправната спогодба. 
Конкурсот ќе биде отворен 20 дена, сметано од 

денот на објавувањето. 
Стан не е обезбеден. 
За резултатот од конкурсот, кандидатите ќе би-

дат известени најдоцна во рок од 8 дена од денот 
на донесената одлука за извршениот избор. (170) 

Конкурсната комисија при Станбеното претпри-
јатие „Обнова" — Гевгелија, врз основа на член 50 
од Статутот на претпријатието распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор ва претпријатието 

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
Законот за конституирање на организациите на 
здружен труд и уписот во судскиот регистар, кан-
дидатот треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

— да има завршено економски, правен, граде-
жен или архитектонски факултет со над 5 години 
работен стаж од кои 3 години на раководни работ-
ни места; 

— да има више образование, погонски инженер, 
виша економска школа или правник со над 10 го-
дини работно искуство од кои 5 години на раковод-
ни работни места; 

— да има средно образование, градежно или 
економско училиште со над 15 години работно ис-
к у с т в о од кои над 10 години на раководни работ-
ни места. 

Кандидатот е должен да поднесе програма за 
развој од станбено-комуналната и градежната об-
ласт. 
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Да има организаторски и други способности за 
успешно раководење со претпријатието. 

Да ги поседува сите морално-политички квали-
тети во претпријатието и надвор од него. 

. Да не е казнуван — осудуван и да не се води 
кривична постапка против истиот. 

Пријавите со доказите во смисла на наведените 
услови, кандидатите треба да ги поднесуваат до 
Комисијата за спроведување на конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земаат во 
обзир при разгледувањето и решавањето. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на СРМ". 

(171) 

Советот на Економскиот факултет во Скопје 
распишува 

К О Н К У Р С 

за избор по еден наставник во звањето редовен 
професор, вонреден професор, виш предавач, доцент 
или предавач на слободните работни места и тоа: 

а) Во постојанен работен однос по предметите: 
— Основи на статистиката 
— Економска географија 
— Теорија на трошоците 
— Стопанска статистика во претпријатијата 
— Финансиски систем на СФРЈ 
— Економика на индустријата 
— Основи на економетријата 
б) Во дополнителен работен однос по предме-

тите : 
— Руски јазик 
— Француски јазик 
— Англиски јазик 

Условите за приемот за наставничките звања се 
регулирани со членовите 230, 232, 233, 234 и 235 од 
Статутот на Економскиот факултет во Скопје. 

Покрај горните услови кандидатот под реден 
бр 2 (Економска географија) треба да има објавени 
трудови од областа на просторната економија. 

Подетални информации за конкурсот се доби-
ваат секој работен ден од 7—15 часот во Секрета-
ријатот на Факултетот. Некомплетираните пријави 
нема да бидат разгледувани. 

Пријавите да се поднесуваат до Секретарија-
тот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. (172) 

Конкурсната комисија на Заводот за ментално 
здравје на деца и младинци — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

1. заменик директор на Заводот (реизбор) 
2. лекар специјалист-педијатар 

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните услови: 

— кандидатот под точка еден да е лекар-спе-
цијалист — педијатар или невропсихијатар. 

— кандидатот под точка два да е лекар-специ-
јалист — педијатар. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (173) 

Советот на Филозофскиот факултет при Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот андрагогија; 
— за еден библиотекар при Катедрата за кла-

сична филологија. 
Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-

тите документи и научни и стручни трудови (до-
колку има такви), за работното место библиотекар 
доказ дека познава еден од класичните јазици (грч-
ки или латински) и еден западноевропски јазик, 
по еден примерок од истите да се достават до ар-
хивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (178) 

Работничкиот совет на Фабриката за обоени 
метали „Купром" — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
1 За именување директор на работната орга-

низација. 
2. За именување лица на следните раководни 

работни места: 
а) Раководител на комерцијален сектор, 
б) Раководител на стопанско-сметководен сек-

тор, 
в) Раководител на општо-кадровски сектор, 
г) Раководител на инвестиционо-развоен сектор. 
3. За пополнување на следните одговорни ра-

ботни места: 
а) Управник на леарница, 
б) Управник на пресувална-извлекувална, 
в) Шеф на општо-техничка контрола. 
Услови: Покрај со Законот определените усло-

ви, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

Под 1 — да има висока школска подготовка. — 
економист или металург, со најмалку 8 години ра-
ботно искуство во струката, од кои 4 години на ра-
ководни работни места. 

Под 2 — а) да има виша стручна подготовка, 
економист — комерцијален смер со над 5 години 
работно искуство во струката од кои најмалку 4 
години на раководно работно место во обоената ме-
талургија; 

б) да има виша стручна подготовка, економист 
— финансиски смер со над 5 години работно иску-
ство во струката од кои најмалку 4 години на ра-
ководно работно место; 

в) да има виша стручна подготовка, правник со 
пад 5 години работно искуство во струката, од кои 
најмалку 4 години на раководно работно место; 

г) да има виша стручна подготовка, електро или 
машински инженер со над 5 години работно иску-
ство во струката од кои најмалку 4 години на ра-
ководно работно место во развој. 

Под 3 — а) да има висока или средна стручна 
подготовка — да е дипломиран инженер металург 
со намалку 3 години работно искуство во струката 
и работа во обоената металургија, или 

— да, е металуршки техничар со над 5 години 
работно искуство во обоената металургија од кои 
4 години да има поминато на раководни работни 
места во обоената металургија; 

б) да има висока школска подготовка —• да е 
дипломиран инженер металург со над 3 години ра-
ботно искуство во струката исклучиво поминато во 
работа во обоената металургија; 

в) да има висока школска подготовка — да е 
дипломиран инженер металург или технолог со над 
3 години работно искуство во струката. 
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Кон: пријавата кандидатите треба да ги прило-
жат следните документи: диплома за стручната, под-
готовка, уверение за потребната практика, увере-
ние дека не е осудуван и дека не е под истрага, 
а за кандидатите што се во работен однос и согла-
сност од работната организација. 

Некомлпетираните пријави со потребните доку-
менти нема да бидат земени во разгледување. 

Пријавите со потребната документација да се 
достават до фабриката „Купром" — Скопје, со наз-
нака за конкурсната комисија 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на неговото објавување. (179) 

Врз основа на член 73 и 74 од Статутот на 
ООЗТ — Заеднички служби на Медицинскиот цен-
тар — Гостивар, Советот на оваа ООЗТ распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место ди-
ректор на Основната организација на здружен труд 
— Заеднички служби на Медицинскиот центар — 
Гостивар. 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. да имаат завршено економски факултет, 
2. да имаат работно искуство над 5 години. 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс за работното место директор, покрај школската 
подготовка и работното искуство, треба да поседу-
ваат и морално-политички квалитети и организа-
циони способности. 

Молбите со потребната документација, такси-
рани со 2 динари, да се достават до Советот на 
ООЗТ — Заеднички служби на Медицинскиот цен-
тар — Гостивар. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во предвид. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето. (180) 

Врз основа на член 19 од Законот за основите 
на изборниот систем во организациите на здруже-
ниот труд, член 61 и 62 од Статутот на ООЗТ — 
Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот 
факултет — Скопје, на собирот на работните луѓе, 
Клиниката распишува 

К О Н К У Р С 
за работното место директор на Клиниката (реизбор) 

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
ЗМОРЗТ и член 134 од Законот за конституирање 
и упис во судскиот регистар, кандидатот треба да 
ги исполнува и следниве посебни услови: 

— да е наставник на Медицинскиот факултет 
и да ги исполнува одредбите од Законот за висо-
кото школство; 

— да има работен стаж на раководно работно 
место најмалку 5 (пет) години; 

— да има организациони способности и да се 
афирмирал во стручната и научната работа од об-
ласта на ортопедијата; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да поднесе предлог-програма за работа и раз-

вој на Клиниката. 
Молбите со доказите дека се исполнети услови-

те предвидени со конкурсот, се поднесуваат на ад-
реса: ООЗТ Клиника за ортопедски болести, Меди-
цински факултет — Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17 
— Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

^благовремено поднесените и некомплетирани-
те молби нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. (181) 

Конкурсната комисија при ООЗТ Стоматолош-
ки оддел при Медицинскиот факултет во Скопје 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работно место: 

— директор на ООЗТ Стоматолошки оддел при 
Медицинскиот факултет во Скопје 

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружен труд, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните услови: 

— да е редовен или вонреден професор на Ме-
дицинскиот факултет, 

—да е доцент на Медицински факултет. 
— да е лекар-специјалист — стоматолог, 
— да ја познава проблематиката од областа на 

организацијата на наставната и здравствената деј-
ност, 

— да се афирмирал низ досегашната работа ка-
ко раководител со најмалку 5 години работно ис-
куство на .раководно работно место, 

— да има морално-политички квалитети. 
Пријавите со потребните документи да се до-

ставуваат до Стоматолошкиот оддел во Скопје — 
за конкурсна комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (182) 

Извршниот одбор на Самоуправната интересна 
заедница на физичката култура на Општината 
Струга, распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на секретар на Заедницата на физичката 

култура — Струга 

Услови: Покрај општите услови кандидатот 
треба да ги исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено висока или виша школа 
од областа на физичката култура 

Молбите со комплетираните документи да се 
доставуваат до Извршниот одбор на Заедницата на 
физичката култура — Струга во рок од 8 дена по 
објавувањето на конкурсот. (193) 

Советот на Вишата земјоделска школа во Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
1) за реизбор или избор на наставник во зва-

њето професор по предметите Фуражно производ-
ство и Механизација, за неопределено и полно ра-
ботно време; 

2) за избор на наставник во звањето профе-
сор или предавач по предметот полјоделство, за 
определено време (еден семестар) и неполно ра-
ботно време. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото школство во 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), како 
и општите и посебните услови за стекнување свој-
ството на работник, утврдени со самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи на работниците во 
ОЗТ. 
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Пријавите се поднесуваат до Вишата земјодел-
ска школа — Битола. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за високо земјоделско образование, куса 
биографија, список на стручни трудови, доказ за 
стекнато искуство во наставата или струката, уве-
рение дека не е осудуван или да не е под истрага, 
а за наставникот под точка 2 согласност од орга-
нот за управување дека кандидатот може да ра-
боти во друга организација. 

Рок за пријавување 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетиран документи нема да се земаат 
во предвид за разгледување. 

Подробни информации кандидатот може да по-
бара од Вишата земјоделска школа — Битола, тел. 
21-371. (185) 

Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на еден надворешен научен соработник но 
организација и економика на тутунот 

У с л о в и : 
Покрај условите предвидени во Законот за органи-
зација на научните дејности, кандидатот треба да 
ги исполнува и следните услови: 
— да има завршено земјоделско-шумарски факул-

тет; 
— повеќе годишно искуство во тутунската струка 

— организација и економика на тутунот. 
Предност имаат кандидатите со познавање на 

странски јазик. 
Со пријавата кандидатите да приложат биогра-

фија и објавени трудови. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 

Институтот, со назнака „за КОНКУРС." (184) 

Советот на Природно-математичкиот факултет 
на Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје 
врз основа на член 185 од Законот за високото 
школство на СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следниве работни места: 

I. За избор: 
1. на 1 наставник (во сите звања), по предметот 

математичка анализа; 
2. на 1 асистент при Географскиот институт. 
II. Во смисла на чл. 150 од споменатиот закон: 
1. за 1 асистент при Математичкиот институт. 
Пријавите во 4 примероци од кои едната так-

с и р а н со 2 динари таксена марка се поднесуваат 
до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата 
се приложува диплома за завршена високошкол-
ска настава (природно-математички факултет), 
кратка биографија, список на научни трудови со 
по еден примерок од истите, а кандидатите за асис-
тенти и уверение за познавање на еден странски 
јазик (англиски, француски, германски или руски), 
што ќе го докажат со уверение од соодветните ка-
тедри при Филозофскиот факултет или школата 
за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објаву-
вањето. (183) 

Советот на Високата музичка школа во Скопје, 
на својот состанок одржан на 24. V. 1974 година, 
донесе одлука за распишување 

К О Н К У Р С 
за избор — преизбор на наставници и стручни со-
работници и тоа: 

1. Еден постојан стручен соработник по предметот 
Пијано-облигат •— избор 

2. Еден постојан стручен соработник-корепетитор 
— избор 

3. Еден постојан наставник во сите звања по пред-
метот Методика на музичка настава и група те-
оретски предмети — преизбор. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од Законот за високото школство на СРМ. Покрај 
пријавата таксирана со 2 динари таксена марка, 
кандидатите треба да поднесат диплома за заврше-
на музичка академија и кратка биографија. 

Предност имаат кандидати со објавени струч-
ни трудови, уметничка и педагошка дејност од 
својата специјалност. За кандидатите под точка 2 
обавезна е аудиција. 

Молбите со потребните документи да се подне-
суваат до Секретаријатот на Високата музичка 
школа во рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

За поблиски информации кандидатите можат да 
се обратат на телефон бр. 51-937. (192) 

Врз основа на член 41 и 42 од Статутот на 
ООЗТ — Превентивно-диспанзерска служба на Ме-
дицинскиот центар — Гостивар, Советот на оваа 
ООЗТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на раководно работно место 

директор на Основната организација на здружен 
ТРУД — Превентивно-диспанзерска служба на Ме-
дицинскиот центар — Гостивар. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

—• да има завршено медицински факултет —• 
лекар специјалист со 3 години работно искуство 
или лекар од општа практика со 5 години работно 
искуство. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс за работното место директор, покрај школ-
ската подготовка и работното искуство, треба да по-
седуваат и морално-политички квалитети и орга-
низациони способности. 

Молбите со потребната документација, таксира-
ни со 2 динари, да се достават до Советот на ООЗТ 
— Превентивно-диопанзерска служба на Медицин-
скиот центар — Гостивар. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени во предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. (186) 

Врз основа на член 73 и 74 од Статутот на 
ООЗТ — Служба за општа медицина на Медицин-
скиот центар — Гостивар, Советот на оваа ООЗТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на раководно работно место 

директор на Основната организација на здружен 
труд — Служба за општа медицина на Медицин-
скиот центар — Гостивар. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 
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— да има завршено медицински факултет — 
лекар специјалист со 3 години работно искуство или 
лекар од општа практика со 5 години работно ис-
куство. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс за работното место директор, покрај п л а н -
ската подготовка и работното искуство, треба да по-
седуваат и морално-политички квалитети и органи-
зациони способности. 

Молбите со потребната документација, такси-
рани со 2 динари, да се достават до Советот на 
ООЗТ — Служба за Општа медицина на Медицин-
скиот центар — Гостивар. 

Некомплетираните документи нема да бидат -зе-
мени во предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. (187) 

Врз основа на член 66 и 67 од Статутот на 
ООЗТ — Забоздравствена служба на Медицинскиот 
центар — Гостивар, Советот на оваа ООЗТ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на раководно работно место 
директор на Основната организација на. здружен 
труд — Забоздравствена служба на Медицинскиот 
центар — Гостивар. 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да има завршено стоматолошки факултет —-
лекар специјалист со 3 години работно искуство или 
лекар стоматолог со 5 години работно искуство. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс за работното место директор, покрај школска-
та подготовка и работното искуство, треба да по-
седуваат и морално-политички квалитети и орга-
низациони способности. 

Молбите со потребната документација, таксира-
ни со 2 динари, да се достават до Советот на ООЗТ 
— Забоздравствена служба на Медицинскиот цен-
тар — Гостивар. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. (188) 

Врз основа на член 73 и 74 од Статутот на 
ООЗТ — Служба за заштита на мајки и деца на 
Медицинскиот центар — Гостивар, Советот на оваа 
ООЗТ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на раководно работно место 
директор на Основната организација на здружен 
труд — Служба за заштита на мајки и деца на 
Медицинскиот центар — Гостивар. 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено медицински факултет — 
лекар специјалист со 3 години работно искуство или 
лекар од општа практика со 5 години работно ис-
куство. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс за работното место директор, покрај школ-
ската подготовка и работното искуство, треба да 
поседуваат и морално-политички квалитети и орга-
низациони способности. 

Молбите со потребната документација, такси-
рани со 2 динари, да се достават до Советот на 
ООЗТ — Служба за заштита на мајки и деца на 
Медицинскиот центар — Гостивар. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. (189) 

Врз основа на член 41 и 42 од Статутот на 
ООЗТ — Служба за снабдување со лекови — Ап-
тека на Медицинскиот центар — Гостивар, Сове-
тот на оваа ООЗТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на раководно работно место 

директор на Основната организација на здружен 
труд — Служба за снабдување со лекови — Аптека 
на Медицинскиот центар — Гостивар. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

1. да има завршено фармацевтски факултет, 
2. да има 3 години работно искуство. 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс за работното место директор, покрај школска-
та подготовка и работното искуство, треба да посе-
дуваат и морално-политички квалитети и организа-
циони способности. 

Молбите со потребната документација, таксира-
ни со 2 динари, да се достават до Советот на ООЗТ 
— Служба за снабдување со лекови — Аптека на 
Медицинскиот центар — Гостивар. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. (190) 

Работничкиот совет на Железничкото тран-
спортно претпријатие — Скопје, врз основа на член 
49 и 50 од Самоуправната спогодба за здружување 
на основните организации на здружениот труд во 
ЖТП — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување (реизбор) на главен директор на 

Железничкото транспортно претпријатие — Скопје 
Покрај општите услови, пропишани со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

1) да имаат завршено технички (сообраќајна, 
машинска, градежна или електро-техничка струка), 
економски или правен факултет, положен соодве-
тен стручен испит и работен стаж од најмалку 5 
години, од кои 4 години на раководни работни 
места; 

2) да поседуваат потребни морално-политички 
квалитети, да се идејно и огантествено-политички 
јасно определени за оживотворување на политиката 
на Сојузот на комунистите и принципите на нашите 
социјалистички самоуправни односи; 

3) да имаат стручни квалитети и организаторски 
способности; 

4) да имаат афинитет за создавање и негување 
на добри меѓусебни односи; 

5) да не се осудувани за кривични дела од член 
134 од Законот за конституирање и запишување во 
судскиот регистар на организациите на здружениот 
ТРУД. 

Кандидатите се должни кон молбата, која треба 
да ги содржи сите потребни наоди, да приложат до-
кументи, односно потврди, со кои ги докажуваат 
наодите од точката 1) од овој конкурс, а кандида-
тите што не се во работен однос во Ж Т П — Скоп-
је, и уверение за општата здравствена состојба. 

Пријавите (молбите) се упатуваат до Желез-
ничкото транспортно претпријатие — Скопје, Заед-
нички служби, со назнака „за Конкурсната коми-
сија". 

Пријави без потребните прилози нема да се зе-
маат предвид. 

Конкурсот останува отворен 15 дена, сметајќи 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Ма-
кедонија" — Скопје. (191) 
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