
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 15 јануари 1970 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2,00 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

1. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата („Службен весник на СРМ" бр. 4/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИ-

ЈАТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на кинематографијата: 

— КИРИЛ ЌОРТОШЕВ 
— СИМОН ДРАКУЛ 
— БОРИС ВИШИНСКИ 
— ИДРИЗ ИДРИЗИ 
— ОЛГА СПИРОВСКА 
— ЦАНЕ МАЛИНКОВСКИ 
II. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за унапредување на кинема*гографи-
јата, со мандат од две години се именуваат: 

— АЦО АЛЕКСИЕВ, главен уредник на Радио-
телевизија Скопје; 

— КОЦЕ БАЛАБАНОВ, виши конзерватор во 
Републичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата; 

— ГОРГИ БОЗБОКИЛОС, директор на „Маке-
донија-филм" во Скопје; 

— ИЉАМИ ЕМИН, уредник во Радио-Скопје; 
— СЛОБОДАН МИЦКОВИЌ, писател — на ра-

бота во Републичката комисија за културни 
врски со странство; 

— БЛАГОЈА ЧИПЕВ, директор на Гимназијата 
„Јосип Броз-Тито" во Скопје. 

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

Бр. 15-3356/1 
24. 11. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

2. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за унапредување на издавачката 
дејност („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапре-
дување на издавачката дејност: 

— ТРАЈАН БАФТИРОВСКИ 
— ЈОРДАН БРАЖАНСКИ 
— НЕЏАТИ ЗЕКИРИЈА 
— ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ 
— ТРАЈКО СТАМ АТОВСКИ 

П. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на издавачката деј-
ност, со мандат од две години, се именуваат: 

— РИСТО АНДОНОВСКИ, новинар во Матица-
та на иселениците на Македонија; 

— ПЕТАР БОШКОВСКИ, новинар во Радио-
Скопје; 

— ЛАЗО ЈОКСИМОВСКИ, претседател на Ре-
публичкото здружение на библиотекарите; 

— НЕВЕНА ИСАКОВА, професор во Гимнази-
јата „Јосип Броз-Тито" во Скопје; 

— ШУКРИ РАМО, пратеник во Собранието на 
СРМ. 

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

Бр. 15-3357/1 
24. 11. 1969 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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3. 
Брз основа на член 15 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапре-
дување на културните дејности: 

— ДРАГАН БОЈАЏИЕВ 
— ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ 
— ПАНДЕ ВОЈДАНОВСКИ 
— РИСТО ГРУПЧЕ 
— ЕМИН ИЉАМИ 
— ПЕРО КЕЦКАРОВСКИ 
— ДИМИТАР СОЛЕВ 
II. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за унапредување на културните деј-
ности, со мандат од две години, се именуваат: 

— БРАНКО ГЛИГОРОВ, музиколог во Радио-
телевизија Скопје; 

— ДРАГИ КОСТОВСКИ, артист во Народниот 
театар во Скопје; 

— МИЛЕ ПАНЧЕВ СКИ, член на Извршниот од-
бор на Републичката конференција на 
ССРНМ; 

— ЛУАН СТАРОВА, уредник во Радио-Скопје; 
— БРАТОЉУБ РАИЧКОВИЋ, судија на Окруж-

ниот суд во Скопје; 
— СЛАВЧО НИКОЛОВСКИ, директор на Исто-

рискиот архив во Титов Велес; 
— ТОДЕ ГОРЕВСКИ, главен уредник на „Би-

толски гласник" во Битола. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 15-3354/1 
24. 11. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

4. 
Врз основа на член 18 од Законот за социјал-

ните установи („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

И КОРЕКЦИЈА НА ГОВОРОТ ВО БИТОЛА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Заводот за рехабилитација и корек-
ција на говорот во Битола: 

— СЛОБОДАН РИСТЕВСКИ 
— ВАНГЕЛ ТРПКОВ 
— НОВЕ МИХАЈЛ ОВСКИ 
— ГОРГИ ТАНКОВСКИ 
— ВЛАДО ПЕКОВСКИ 

II. За членови на Советот на Заводот за реха-
билитација и корекција на говорот во Битола, се 
именуваат: 

а) со мандат од една година: 

— МИЛЕСА СТРЕЗОВСКА, судија во Окруж-
ниот стопански суд во Битола; 

— МАРКО НАУМОВСКИ, општествен работник 
— на работа во Црвен крст во Битола; 

б) со мандат од две години: 

— МИХАИЛ ПОПОВ, судија во Окружниот суд 
во Битола; 

— ПЕРО ДУРАКОВСКИ, социјален работник во 
Центарот за социјални работници во Битола; 

— РИСТО БЕГОВСКИ, шеф на лабораторијата 
во Фабриката „Горѓи Наумов" во Битола. 

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

Бр. 15-2831/2 
24. 11. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

5. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 17 од Статутот на Педагошката 
академија во Битола, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

I. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на Пе-
дагошката академија во Битола на: 

— ТОДЕ ГОРЕВСКИ, главен уредник на „Би-
толски гласник" во Битола. 

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

— ВЛАДО ЛАСКОВСКИ, уредник во „Битол-
ски гласник" во Битола. 

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

Бр. 15-3046/1 
24, 11. 196*9 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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6. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 22 од Статутот на Педа-
гошката академија вс Штип, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

I. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на Пе-
дагошката академија во Штип на: 

— ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, асистент на Филозофскиот 
факултет во Скопје. 

II. За член на Советот на Педагошката акаде-
мија во Штип, со мандат од две години, се именува 

— БОРО ДЕНКОВ, секретар на Општинскиот 
комитет на СКМ во Штип. 

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

Бр. 15-2630/1 
24. 11. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

7. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 9/68) и член 27 од Статутот на Педа-
гошката академија во Скопје, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Педагошката академија во Скопје: 

— РИСТО ГЕОРГИЕВ 
— МИЛИЦА КОНЕВСКА 
— КОДРА МАСАР 
И. За членови на Советот на Педагошката ака-

демија во Скопје, со мандат од две години се име-
нуваат : 

— ЉУБИЦА РУМЕНОВА, учителка во Основ-
ното училиште „Његош" во Скопје. 

— РАДЕ ЈУРХАР, управник на Домот за уче-
ници во Електромашинскиот центар во Скоп-
је и 

— РЕЏЕП ЗЛАТКУ, уредник во „Флака е влаз-
нимит" во Скопје. 

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

Бр. 15-2602/1 
24. 11. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

8. 
Врз основа па член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на Вишата 
школа за социјални работници во Скопје, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советов на Вишата школа за социјални работници 
во Скопје: 

— ЈАКОВ ЛАЗАРЕВСКИ, на работа во Инсти-
тутот за социолошки и политичко-правни ис-
тражувања; 

— НОВАК МАРКОВСКИ, советник во Секре-
таријатот за законодавство и организација. 

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

— НЕЛКО ДУТЕВСКИ, претседател на Здру-
жението на дефектолозите на СРМ; 

— ЧЕДОМИР ГРУЈОВСКИ, советник во Репуб-
личкиот секретаријат за образование, наука 
и култура. 

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

Бр. 15-2967/1 
24. 11. 196*9 година 

Скопје 
Претседател 

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

9. 
Врз основа на член 40 од Законот за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

I. Се именува за советник на Извршниот совет 
Никола Златевски, работник во Државниот секре-
таријат за надворешни работи. 

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

Бр. 15—3355/1 
24. 11. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Косите Богоев, е. р. 
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10. 
Врз основа на член 29 став 4 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРИ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Се именуваат за помошници на републичкиот 
секретар за внатрешни работи: 

— ѓорѓи Тапанџиовски, началник на управа во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и 

— Александар Отљански, началник на управа 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

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

Бр. 15—3451/1 
8. 12. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

XI. 
Врз основа на член 45 став 2 од Основниот 

закон за внатрешни работи („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 49/66), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА 
ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. Се именува за началник на Службата за др-
жавна безбедност во Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи Арсо Арсовски, началник во Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

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

Бр. 15—3450/1 
8. 12. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

12. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ФИНАНСИИ 

I. Се разрешува од должност потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за финансии РИСТО ФИ-
ЛИПОВСКИ, поради заминување на нова должност. 

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

Бр. 15-35/1 
5 јануари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

13. 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јав-

ното правобранителство („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/66), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

I. Се назначуваат за заменици на републичкиот 
јавен правобранител: 

— АЛЕКСАНДАР СТРЕЗОВСКИ, раководител 
на Општиот сектор во Фабриката за производство 
и продажба на пиво и слад во Скопје, 

— ВАСИЛ ПАПАСТИЕВ, помошник на репуб-
личкиот јавен обвинител. 

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

Бр. 15-3332/1-69 
29. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

14. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство („Службен весник на СРМ" бр. 15/65) и 
член 25 од Статутот на Економскиот факултет во 
Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 

НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Економ-
скиот факултет во Скопје на 

— СОТИР ГЕРЕКАРОВСКИ. 
И. За член на Советот на Економскиот факул-

тет во Скопје, со мандат од две години се именува 
— БОРО ПЕКЕВ СКИ, директор на Републич-

киот завод за статистика. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 15-3332/1-69 
29. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

15. 
Врз основа на член 6 од Законот за санитарна-

та инспекција („Службен весник на СРМ", бр. 27/67), 
Републичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЈА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 
ОДНОСНО ДИФЕРЕНЦИРАНОСТ СЕ СМЕТА ЗА 
СООДВЕТНА ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 4 СТАВ 3 И 

4 ОД ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА 
ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Како соодветна специјализација што е услов за 

назначување на главен републички санитарен ин-
спектор во смисла на член 4 став 3 од Законот за 
санитарната инспекција (Закон) се смета завршена 
специјализација по социјална медицина со органи-
зација на здравствената служба, по епидемиолошка 
и по хигиена. 
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Член 2 

Како соодветна специјализација што е услов за 
назначување на републички санитарен инспектор 
во смисла на член 4 став 4 од Законот се смета 
завршена специјализација по: епидемиологија, хи-
гиена, медицина на трудот и испитување на ле-
кови и лековити растенија. 

Член 3 

Како соодветна диференцираност што е услов 
за назначување на републички санитарен инспектор 
со завршен технички факултет во смисла на член 
4 став 4 од Законот се смета завршена Школата 
за народно здравје „Андрија Штампар" — курс за 
санитарни инженери — Загреб или најмалку три 
години пракса на работите од надлежност на ре-
публичката санитарна инспекција. 

Член 4 

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

Бр. 07-974/69 
8 јануари 1970 година 

Скопје 

Републички секретар 
за народно здравје и социјална 

политика, 

д-р Вулнет Старова, е. p. 

16. 
Врз основа на член 40 став 2 од Правилникот 

за условите и начинот за вршење задолжителна 
имунизација против заразните болести („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/65), републичкиот секретар за 
народно здравје и социјална политика на предлог 
на Републичкиот завод за здравствена заштита ја 
донесува следната 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 
ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1970 ГОДИНА 

1. Имунизацијата на населението против одре-
дени заразни болести, согласно со член 45 став 1 
и 4 од Правилникот за условите и начинот за вр-
шење задолжителна имунизација против заразните 
болести (Правилник), се врши во текот на целата 
година (континуирано) и во определени временски 
периоди (кампањски). 

2. Задолжителната имунизација се врши кон-
тинуирано на сите лица во определена возраст против 
големата сипаница (Variola vera), активната тубер-
кулоза (Tuberculosis activa), дифтеријата (Diphthe-
ria), тетанусот (Tetanus), детската парализа (Polio-
myelitis acuta) и големата кашлица (Pertussis) на 
начин утврден во Правилникот и во Упатството за 
начинот на имунизацијата и контролата на резул-
татите од имунизаци-јата против определени зараз-
ни болести („Службен весник на СРМ", бр. 5/63) 
и тоа: 

а) против детската парализа — од 1 јануари до 
30 јуни и од 1 октомври до 31 декември со тритип-
на вакцина; 

б) против останатите горенаведени болести — 
во текот на целата година. 

Имунизацијата против болестите од претходни-
от став се извршува за секое лице според след-
ниот: 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗИРАЊАТА 

^ „ . Имунизирање: Возраст на лицето што Болеста против коза се вакцинирање 
подлежи на имунизација врши имунизација ревакцинирање 

до 2 месеца* 
4, 5 и 6 месеци 
4, 5 1/2 и 7 месеци 
10 месеци 
IS месеци 
20 месеци 
12 — 30 месеци 
4 го д ини 
5 години 
7 години 

8 год ини 
13 години 

14 години 
18 години 

Туберкулоза (без тестирање) 
Дифтерија — тетанус — пертусис (три дози) 
Детска парализа (три дози тритипна вакцина) 
Голема сипаница 
Дифтерија — тетанус — пертусис (една доза) 
Детска парализа (една доза тритипна вакцина) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (со една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус-пертусис (една доза) 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Детска парализа (една доза тритина вакцина) 
Дифтерија — тетанус (една доза) 
Тетанус 
Туберкулоза 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Тетанус 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
III рев акцинирање 

II ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 
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Лицата што подлежат на задолжително иму-
низирање да бидат 'вакцинирани односно ревакци-
нирани во текот на целата календарска 1970 година 
против одредените во календарот заразни болести 
тогаш кога ќе навлезат во возраст наведена во ка-
лендарот на имунизацијата, водејќи притоа сметка 
за медицинските контраиндикации, интервал от по-
меѓу имунизирањата против поедини заразни бо-
лести и за другите услови, пропишани со Правил-
никот. 

Доколку од било какви причини некои деца не 
се опфатени со вакцинацијата односно со ревак-
цинацијата во возраста определена со календарот 
за имунизирањата, во 1970 година неизоставно да се 
вакцинираат односно ревакцинираат: 

— против големата сипаница (Variola vera) да 
се вакцинираат примарно сите деца до навршена 
3-годишна возраст односно примарно вакцинирани-
те да се ревакцинираат до навршена 14-годишна 
возраст; 

—- против големата кашлица (Pertussis) сите 
деца до навршена 5-годишна возраст; 

— против дифтеријата (Diphtheria) сите деца до 
навршена 8-годишна возраст; 

— против туберкулозата (Tuberculosis) сите ли-
ца до навршена 18-годишна возраст; 

— против детската парализа (Poliomyelitis) сите 
лица до навршена 19-годишна возраст; 

— против тетанусот (Tetanus) сите лица до на-
вршена 20-годишна возраст. 

3. На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинација и ревакцинација) против 
следните заразни болести и над следните лица: 

а) против туберкулозата се имунизираат со 
БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 18 години, 
кои работат во антитуберкулозни диспанзери и 
други установи за дијагностика и лекување од ту-
беркулозата, ако не реагираат на туберкулин и ако 
од последното имунизирање изминало најмалку ед-
на година; 

б) против цревниот тифус (Typhus abdominalis) 
и паратифус (Paratyphus) се имунизираат сите лица: 

— кои работат во бактериолошки лаборатории, 
болници и одделенија за лекување на болни од за-
разни болести; 

— кои работат на одржување на чистотата на 
населените места (поправка на канализација, чис-
тење иа нужнички јами, отстранување на отпадни 
материи од населбите и ел.); 

— кои учествуваат на младински работни акции 
или кои работат на големи градилишта и земјодел-
ски стопанства. 

Лицата кси за прв пат се имунизираат против 
цревен тифус и паратифус се вакцинираат со три 
дози комбинирана вакцина против цревен тифус, 
паратифус и тетанус, а лицата кај кои изминало 
најмалку три години од вакцинирањето ќе се ре-
вакцинираат со една доза од гореспоменатата ком-
бинирана вакцина; 

в) против големата сипаница (Variola vera) се 
имунизираат сите лица: 

— кои работат во "сообраќајот и во објектите 
на меѓународниот железнички, друмски и возду-
шен сообраќај; 

— кои како претставници на органите за внат-
решни работи и на царинската служба работат во 
пограничните места преку кои се врши меѓународен 
железнички и друмски сообраќај; 

—• кои како медицински персонал во органите 
на санитарната инспекција вршат здравствен над-
зор на границата, персоналот на работа во микро-
биолошките лаборатории и здравствените установи, 
кој доаѓа во допир со болни или со нивните пред-
мети освен персоналот кој е иа работа во установи 
за лекување на болни од туберкулоза и во родил-
вите домови; 

— кои доаѓаат од подрачја каде има голема си-
паница, ако овие лица немаат пропишано уверение 
дека се вакцинирани според одредбите од Меѓуна-
родниот санитарен правилник, како и лицата кои 
патуваат во земја која има голема сипаница, или 
во земја која бара имунизација против оваа болест. 

Оние лица кои не се примарно вакцинирани се 
вакцинираат, а другите лица кај кои од примарното 
вакцинирање поминало најмалку три години се ре-
вакцинираат; 

г) против беснило (Lyssa) се имунизираат сите 
лица што ќе бидат повредени од бесно животно или 
од животно за кое се сомнева дека е бесно. 

4. Оваа програма влегува во сила следниот ден 
од нејзиното објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06—64 
24 декември 1969 година 

Скопје 
Републички секретар 

за народно здравје и социјална политика, 
д-р Вулнет Старова, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 301, книга I е запишана под фир-
ма: „Бистра" — трговско претпријатие на големо 
и мало — Кичево. Продавница во село Белица, 
Кичевско. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на колонијални, текстилни и 
други стоки. 

Продавницата е основана од „Бистра" — тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кичево, со 
одлуката бр. 07-1142/1 — 67 од 14. XI. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Србиновски 
Благоја. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, ма-
тичното претпријатие. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 352/63 од 29. IX. 1969 година. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 299, книга I е запишана под 
фирма: „Бистра" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Кичево — мешана продавница во 
село Цер, Кичевско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални, текстилни 
и други стоки. 

Продавницата е основана од „Бистра" — Тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кичево, со 
одлуката бр. 07-1142/1 од 14. XI. 1967 година на 
работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Врценовски 
Стојко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 532 од 29. IX. 1969 година, (1238) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 95, книга I е запишана под 
фирма: „Бистра" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Кичево — Бифе „Солун" — во село 
Цер, Кичевско. Предмет на работењето на бифето 
е продажба на мало на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, флаширану и со точење и услужување 
на истите, служење на едноставни ладни јадења, 
конзервирано месо, риба, производи од овошје и 
друго. 

Продавницата е основана од „Бистра" — тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кичево, со 
одлуката бр. 02-308/2 од 20. Ш. 1968 година на ра-
ботничкиот совет. 

Раководител на бифето е Брдаровски Вецко. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 649/68 од 30. IX. 1969 година. (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 8, страна 303, книга I е запишана под 
фирма: „Бистра" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Кичево — Продавница на месо 
број 3 во Кичево. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на месо и преработка на 
месо. 

Продавницата е основана од „Бистра" — тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кичево, со 
одлуката бр. 07-1249/1 од 18. X. 1966" година, на ра-
ботничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Трпевски Цве-
тан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 994/68 од 29. IX. 1969 година. (1240) 

Окружниот стопански суд во Скопје обајвува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 8, страна 299, книга I е запишана 
под фирма: „Бистра" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Кичево — Продавница пиљар-
ница број 4 во Кичево. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на прехранбено-
индустриски стоки, зеленчук, овошје и преработ-
ки, сувомесни производи, млеко и млечни произ-
води, конзерви и алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од „Бистра" — тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кочани, со 
одлуката бр. 07-1142/1 од 14. XI. 1967 година, на ра-
ботничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Баневски Ме-
дија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 650/68 од 30. IX. 1969 година. (1241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 40, страна 295, книга I е запишана под 
фирма: „Ловац" — трговско претпријатие на големо 
и мало — Ниш — Продавница „Ловец" во Ки-
чево. Предмет на работењето на продавницата 
промет со стока на големо и мало, оружје, ловечки 
прибор, муниција, експлозив и пиротехнички ма-
теријал, рибарски прибор и камп-опрема, железна 
и метална стока, велосипеди и мотори за велоси-
педи, машини за шиење и прибор, производи од 
гума, каучук и пластични маси, резервни делови 
за мопеди и моторцикли, мотори за залевање и 
црпки за залевање и резервни делови за тие мо-
тори и црпки, сите резервни делови за патнички 
автомобили, батериски лампи и батерии за лампи. 

Продавницата е основана Со присоединување 
на продавницата на Доеното друштво „Елен" — 
Кичево кон „Ловац" — трговско претпријатие, на 
големо и мало — Ниш, со одлуката бр. 714 од 12. 
VI. 1969 година, на управниот одбор на друштвото 
и одлуката бр. 05-878/1 од 30. VI. 1969 година, на 
работничкиот совет на „Ловац" — претпријатие за 
промет на големо и мало — Ниш. 

Раководител на продавницата е Трпески Ста-
менко. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Наумовски Фоне, Ѓуроски Витомир 
и Сиљаноски Аце. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Продавницата на Ловното друштво „Елен" — 

Кичево со присоединувањето кон „Ловац" трговско 
претпријатие на големо и мало — Ниш се брише 
од регистарот од рег. бр. 34, Итрана 267, книга I, 
согласно со одлуките на колективните. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 659 од 30. IX. 1968 год. (1242) 

Окружниот стопански суд ео Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 204, страна 429, книга И е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Голема ливада" — 
село Брест, Скопско. Предмет на работењето на 
задругата е снабдување на граѓаните—членовите со 
репродукционен материјал, оо сите видови инду-
стриски и прехранбени стоки, вршење превоз со 
сопствени производни средства на членовите на за-
другата, учество со својот машински парк во обра-
ботка на земјиштето на своето членство, снабдување 
на членството и жителите од овој крај со разен 
градежен и друг материјал, вршење откуп на зем-
јоделски и сточарски производи, стока, ситен и кру-
пен добиток, снабдување со сточна храна, семиња и 
др. потреби на своето членство. Дејноста на задру-
гата особено ќе се манифестира во унапредување 
на земјоделството и сточарството од овој крај, како 
и со други работи што со пропис и други општи акти 
на задругата и државните органи и се ставени во 
надлежност. 

Задругата е основана од основачите на осно-
вачкото собрание, одржано на 10. IX. 1969 година и 
тоа: Демири Ферат, Бајрам Ракип, Бекири Заир, 
Биљали Џафер, Биљали Акик, Џафери Шаби, Не-
фаил Незири, Невзади Неби, Незири Зија и Шаипи 
Ајваз, а по иницијатива на Набавио-продажната за-
друга „Река", село Орланци. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Небија Вели, в. д. директор, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 806 од 29. IX. 1969 година. (1243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 9, страна 85, книга I е запишана под фирма: 
Земјоделска задруга „Петница" село Локвица, Брод-
ско, — Пословница во Скопје, ул. „106" бр. 90. 
Предмет на работењето на пословницата е посред-
ничка дејност и директно контактирање со задру-
гата. 

Пословницата е основана од задружниот совет на 
земјоделската задруга „Лешница" од село Локвица. 
Македонски Брод, со одлуката од одржаната сед-
ница на 6.1.1969 година. 

Раководител на пословницата е Смилески Драги. 
Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 21 од 25. IX. 1969 година. (1245) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. IX. 1968 година, страна 454, реден бр. 12 е 
запишано проширувањето на дејноста на Претпри-
јатието на мало за снабдување на земјоделството 
и откуп на лековити растенија „Агропромет" од 
Струмица, кое покрај досегашните дејности, ќе оба-
вува и продажба на сите видови чевли изработени 
од кожа, гума, платна и пластични маси (чизми, 
чевли, сандали, влечки и калачи). 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката бр. 01—1770/1 од 
26. VII. 1968 година на работничкиот совет на 
претпри ј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 101/68. (268) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. V. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Преспанско Езеро" од Ре-
сен, уште со вршење превоз на стока и други лица 
со своите моторни возила. 

Оваа промена е извршена врз о анова на одлу-
ката од 31. Ш. 1969 година на работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Пречанско Езеро" — 
Ресен и решението бр. 04—2795/1 од 6. V. 1969 го-
дина на Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 187/69. (601) 

претпријатие „Ремонт" — Скопје, Белковски Дани-
ло, му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност. 

За директор на претпријатието е назначен Пен-
даровски Марко, кој ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Игнатовски Јове, 
шеф на сметководството, сметано од 3. Ш. 1969 го-
дина. 

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

бр. 201 од 21. V. 1969 година. (687) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. П. 1969 година, рег. бр. 4/69, книга I е запишано 
следното: Се овластува Илија Тодоровски, книго-
водител, покрај досегашниот Томе Таповски, в. д. 
директор, да го потпишува Самостојниот погон — 
земјоделско стопанство, со продавници — Битола 
на ИПК „Конзерва-експорт" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 82/69. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1216, страна 1145, книга V е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Молеро-фар-
барската задруга „Бабуна" — Скопје, Андоновски 
В. Александар, технички директор и Милошевски 
Р. Настос, нниговодител на задругата, им преста-
нува правото за потпишување. 

За потписник на Молерофарбарската задруга 
„Бабуна" — Скопје и натаму останува Галевски 
Ристов Васил, в. д. директор. 

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

бр. 403 од 13. V. 1969 година. (712) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. И. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Тромпески Петар, досегашен в. д. 
директор на Чевларската задруга „Борка Левата" 
од Прилеп. 

Се овластува Велјанчески Божидар, в. д. 
директор, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 78/69. (423) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Конду-
раџиската производна задруга „Борка Левата" — 
Прилеп, уште со промет со сите видови чевли, гу-
мени производи, пластични производи, сите видови 
кожи и кожни производи, ташни и прибор за кон-
дураџискиот занает. 

Оваа промена е извршена врз 'основа на одлу-
ката бр. 02—124/1 од 1. IV. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Кондураџиската производна за-
друга „Борка Левата" од Прилеп и уверенијата на 
пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на 
Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 136/69. (533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
ва страна 1387, книга V е запишано следното: На 
досегашниот в. д. директор на Градежното услужно 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304. страна 53, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Шумско-инд у стрискиот комбинат 
„Јелак"—Тетово, согласно со одлуката бр. 02—4640/2 
од 5. XI. 1968 година на работничкиот совет се про-
ширува со продажба на камен јаглен, мрк јаглен, 
лигнит, железо, челик, ковани производи, бакар, 
олово, алуминиум' стакло, керамика, опремување и 
преработка на неметални минерали, санитарни уре-
ди, режачки алат, метална амбалажа, машини, во-
зила, метални стоки, електрични машини, апарати, 
електронски и телекомуникациони уреди, вештачки 
и пластични маси и влакна, бои и лакови, фирнајс, 
вар, тули, ќерамиди, цемент, битуменски произво-
ди, трупци, режана граѓа, фурнир, намештај, гра-
дежна столарија, теписи, Килими, јоргани и ткае-
нини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 51 од 7. V. 1969 година. (727) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 28, книга VI е запишано след-
ното: Деловната работна единица „Трговски сервис'* 
— Скопје на Земјо дел ско-индустрискиот комбинат 
„Скопско Поле" — Скопје, со одлуката бр. 02—3793 
од 4. XI. 1968 година на централниот работнички 
совет е ставена под привремена управа. За привре-
мен управник е назначен Никола Николов, комер-
цијален директор на Погонот „Банат" при ЗИ.К 
„Скопско Поле" — Скопје, кој деловната работна 
единица ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 5. XI. 
1968 година. 

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

бр. 1127/68 од 30. VI. 1969 година. (761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 28, книга VI, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Деловната работна единица „Трговски 
сервис" — Скопје, на 3 ем ј одел еко -индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 31. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 540 од 30. VI. 1969 година. (762) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 160, страна 538, книга П е запитано след-
ното: На досегашните потписници на Фабриката за 
масло „Благој Ѓорев" — Титов Велес и тоа: Панче 
Амбарков, директор, и Атанас Наумов Атанасов им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За директор на споменатата фабрика е назна-
чен Мирчев Јован, дипломиран инженер, кој истата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Трајче Илиев 
Петров, сеиретар-правник, Трајче Борисов Настов, 
шеф на суровинското одделение, Владо Димовски, 
планер-аналитичар, Аован Дончев Мирчев, дирек-
тор на производно-технолошкиот процес, Тодоров 
А. Благоја и Миле Попов, технички директор, сме-
тано од 16. I. 1969 година, во границите на овлас-
тувањето. 

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

бр. 35 од 23. VI. 1969 година. (764) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. VI. 1969 година, рег. бр. 33/67, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата бр. 3 во Битола, на булевар „Први мај" бр. 187, 
на Фабриката за лесна модна конфекција „Маке-
донка" од Штип и гласи: Модна конфекција „Ас-
тибо — Македонка" — Штип, Продавница број 3 
во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 209/69. (800) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. VI. 1969 година, рег. бр. 21/68, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата број 12 во Струга, ул. „Маршал Тито" бр. 37, 
на Фабриката за лесна модна конфекција „Маке-
донка" од Штип и гласи: Модна конфекција „Ас-
тибо—Македонка" — Штип, Продавница број 12 во 
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 210/69. (805) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во -регистарот на стопанските организации, на 
6. VI. 1969 година, рег. бр. 10/59, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Вангел Илиевски, досегашен ди-
ректор на „Жито Македонија" — Скопје — Фили-
јала во Битола. 

Се овластува Георгиевски Димитар Георги, ди-
ректор, покрај досегашните потписници Ивановски 
Борис, Петар Стефановски -и Киро Мицковски, да 
ја потпишува Филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 228/69. (809) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VI. 1969 година, рег. бр. 15/64. книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Теодосија А. Попоски, управник 
на Заедничкото одморалиште „Црни Дрим" од 
Струга. 

Се овластува за потпишување Маленко Н. Пе-
тар, директор на Заедничкото одморалиште „Црни 
Дрим" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 262/69. (814) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155, страна 486, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот директор Мургасански Михајло, 

на Фабриката за рабни цевки и лимени конструк-
ции „11 октомври" — Куманово е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За генерален директор на Фабриката за рабни 
цевки „11 октомври" — Куманово е назначен Ми-
лован Петрушевски кој истата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потопени • 
ци и тоа: Костадин Иван Анастасовски, финансис-
ки директор, Ѓорги Давид Спасовски, комерцијален 
директор, Никола Бабановски, шеф на сметковод-
ството, Ѓоко Анастаеовски, помошник директор по 
економско-општи прашања. Момчило Драгослаз 
Ве лаковиќ, шеф на книговодството и Војин Насев, 
шеф на бирото за програми и инвестиции на фаб-
риката, сметано од 26. VI. 1969 година. 

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

бр, 587 од 30. VI. 1969 година. (872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 65, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Работничко-служ-
беничкиот ресторан во Куманово на Кожарата „Ку-
маново" — Куманово, Павловски Русе Видое, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
п отпишување. 

За раководител на споменатиот ресторан е на-
значен Антевски Светислав Стојан, кој истиот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, со стариот 
регистриран потписник Петровски Богданов Расти-
слав, в д. шеф на сметководството, сметано од 29. 
V. 1969 година, во границите на овластувањето. 

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

бр. 497 од 30. V. 1969 година. (873) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155 страна 987, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Војо Белковски, 
член на работничкиот совет на Фабриката „11 ок-
томври" — Куманово потписник на Работничко-
службеничкиот ресторан во Куманово при споме-
натата фабрика, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е сменет. 

Му престанува правото работничко-службенич-
киот ресторан во Куманово, на Фабриката за 
рабни цевки и метални конструкции „11 октом-
ври — Куманово да го потпишува, задолжува и раз-
должува в. д. шефот на истата Величковски Ди-
митар Младен, бидејќи е разрешен од таа долж-
ност. За шеф на мензата е назначен Стојчевскп 
Стојан, кој ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Божиновска Коце Љубица, 
хонорарен книговодител. и Величевски Димитар 
Младен, на новата должност, сметано од 14. П. 1969 
година. 

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

бр. 146 од 30. VI. 1969 година. (874) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1005, страна 951, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на Стовариштето во Скопје, на ул. 
„Љубљанска" бр. 8, на Фабриката за гумени про-
изводи „Сава" — Крањ во иднина се менува и 
гласи: Индустрија гумених, усњених ин хемичких 
издалков „Сава" — Крањ — Стовариште во Скопје, 
ул. „Љубљанска" бр. 8. 

Исто така и дејноста се менува и гласи: про-
дажба на големо и мало на авто и велоплевматика, 
гумена, техничка, санитарна, спортска и друга сто-
ка на база на гума и пластични маси т.е. од при-
родни и вештачки кожи и хемиски производи од 
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сопствено производство и стока од други произво-
дители како дополнение на асортиманот на соп-
ствената стока. 

Горенаведените промени се извршени согласно 
со решението за регистрација на матичното прет-
пријатие при Окружниот стопански суд во Љуб-
љана, рег. бр. IV 408/1 од 8. I. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 135 од 13. VIII. 1969 година. (883) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 977, страна 973, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Занаетчиското градежно прет-
пријатие „Македонија" — Скопје, согласно со од-
луката на советот на работната заедница бр. 45 од 
16. I. 1968 година и елаборатот за економска оправ-
даност, се проширува и со промет со трговски сто-
ки освен прехранбени и земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 622 од 9. УП. 1969 година. (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1228, страна 1201, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Монтажно-
инсталатерското претпријатие „Топловод" — Скоп-
је, Станислав Фајдига, е назначен за директор и 
како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува претпријатието, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 1. VII. 1969 година. 

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

бр. 614 од 5. УШ. 1969 година. (899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 767, страна 455, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на „Транскоп" — претпријатие за 
автотранспорт и меѓународна шпедиција — Скопје, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 3. Ш. 1969 година се про-
ширува и со стопанисување со згради во своја соп-
ственост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 586 од 18. УП. 1969 година. (908) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 187, страна 497, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Трговската работна организација 
за промет со мешани стоки — стоковна куќа „НА-
МА" — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 1242 
од 8. X. 1968 година на работничкиот совет се ме-
нува и гласи: Трговска работна организација со ме-
шани стоки, прехранбени производи, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци на големо и мало — сто-
ковна куќа „НАМА" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 588 ед 31. УП. 1969 година. (922) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека бо регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 437, страна 591, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Земјоделското стопанство „Гевгелиско По-
ле" —• Гевгелија, бидејќи се присоединува кон Ло-
заро-винарското претпријатие „Винојуг" — Гевге-
лија, согласно со одлуките на работничките с о в е т и 
на двете организации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 379 од 29. УП. 1969 година. ' (996) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 93. страна 5, книга П е запишано следното: 
Дејноста за внатрешен промет на Автотранспорт-
нсто претпријатие „Радика" — Гостивар, согласно 

со одлуката бр. 1639/19 од 28. ХП. 1967 год., на 
работничкиот совет од одржаната седница на 28. 
ХП. 1967. година се проширува и со: јавен превоз 
во линискиот патен сообраќај во СФРЈ, во слободен 
патен сообраќај во СФРЈ и во јавен слободен пре-
воз на стоки во СФРЈ. 

О^ Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 560 ед 29. УШ. 1969 година. ' (997) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 53, книга П е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Градежното претпри-
јатие „Козјак" — Куманово, Петар Николовски, 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Градежното претпријатие 
„Козјак" — Куманово е назначен инженер Алек-
сандар Таневски, кој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписници 
и тоа: Владо Поповски, раководител на монтажниот 
погон и Марковски Стојан, книговодител, сметано 
од 18. УШ. 1969 година. 

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

бр. 757 од 19. УШ. 1969 година. (998) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 36. страна 275, книга I е запишано след-
ното: Транспортно^ претпријатие „Аутотранспорт" 
— Кичево, со решението бр. 02—1712/1 од 25. IV. 1969 
година, на Собранието на општината Кичево е ста-
вено под присилна управа и за присилен управник 
е назначен Боро Јовановски кој во иднина прет-
пријатието. под присилна управа, ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначениот потписник Шабанов -
ски Левко, сметано од 5. V. 1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашниот потписник Стојан Магдески в.д. 

директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 393 од 6. VI. 1969 година. (1000) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата — решението бр. 
09-16/14 од 8. VIII. 1968 година на Одделението за 
општостопански работи и финансии на Собранието 
на општината Крушево, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
93, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: За-
наетчиски столарски дуќан „Победа" на Стојан Бо-
то ј оски, со седиште во село Бучин. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е вршење на столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Богојески. (19) 

Врз основа на дозволата — решението бр. 
09-8/1 од 20. I. 1969 година на Одделението за оп-
штостопански работи и финансии на Собранието на 
општината Крушево, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 96, 
книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачарски занаетчиски дуќан „Мерино" на Елена 
Петреска, со седиште во Крушево. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е вршење на влачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елена 
Петреска. (20) 
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Врз основа на дозволата — решението бр. 
09-4/1 од 15. I. 1969 година на Одделението за оп-
штостопански работи и финансии на Собранието па 
општината Крушево, е запишан во регистарот на 
угостителските дуќани на страна 13, книга I под 
фирма: Угостителски дуќан „Мал одмор" на Алексо 
Д Стрезоски, со седиште во село Бучин, Крушево. 
Предмет на работењето на дуќанот е точење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексо 
Д. Стрезоски. (21) 

Врз основа на решението бр. 07-94 од 11. И. 1969 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Кочани, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 325, рег. бр. 325/II, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткарница „Авала" на Ваит Бурза-
тов Неџипов, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е 
изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ваит 
Берзатов Неџипов. (27) 

Врз основа на решението бр. 03-1088 од 28. X. 
1968 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 315, рег. бр. 315/Н, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столарски дуќан „Осогово" на 
Никола Штеров Димов, со седиште во Кочани. Пред-
мет на работењето на дуќанот е изработка на сто-
ларски производи и вршење на услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Штеров Димов. (30) 

Врз основа на решението бр. 08-48 од 27. II. 1968 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Берово, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 285, страна 285, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Мелничар Петар Димитровски, 
со седиште во село Панчарево, Беровско. Предмет на 
работењето на дуќанот е услужно мелење на жито. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Димитровски. (32) 

Врз основа на дозволата — решението бр. 09-77/1 
од 7. III. 1969 година на Одделението на општосто-
пански работи на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 100, книга И, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Столар Јани Качу-
ва ни, со седиште во Крушево. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јани 
Качу јани. (34) 

Врз основа на решението бр. 07-107 од 10, II 1969 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Кочани, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 324, рег. бр. 324/П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Прецизен механичар Петруш Данилов 
Стојанов, со седитше. во Кочани, ул. „Пролетерска" 

бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е врше-
ње на услуги од прецизна механика. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пе-
труш Данилов Стојанов. (36) 

Врз основа на дозволата — решението бр. 
09-16/8 од 4. VIII. 1968 година на Одделението за оп-
штостопански работи и финансии на Собранието 
на општината Крушево, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 87, 
книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Димитар Наум Брезовку, со седиште во Крушево. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на сто-
ларска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ди-
митар Наум Брезовку. 

Врз основа на решението бр. 07-155 од 19. II. 1969 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Кочани, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 327, рег. бр. 327/П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шивач Дане Стефанов Илиев, со се-
диште во Кочани, ул. „14 бригада" бр. 33. Предмет 
на работењето на дуќанот е шиење на машка об-
лека и вршење на услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дане 
Стефанов Илиев. (37) 

Врз основа на решението бр. 07-56 од 18. И. 1969 
година на Одделението за стопанство и финансии па 
Собранието на општината Кочани, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 326, рег. бр. 326/П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шивач Никола Стефанов Петров, со 
седиште во Кочани, ул. „Прохор Пчински". Пред. 
мет на работењето на дуќанот е вршење на ши-
вачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Стефанов Петров. (38) 

Врз основа на дозволата — решението бр. 
09-131/1 од 21. IV. 1969 година на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Крушево, е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под реден број 34, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Месар-
ница на Васил А. Чавкароски, со седиште во Кру-
шево. Предмет на работењето на дуќанот е колење 
на жива стока и продажба на месо. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
А. Чавкароски. (46) 

Врз основа на решението бр. 03-4576 од 6. VIII. 
1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Александар Бојков Стоилов од село Кучичино. 

(84) 

Врз основа на решението бр. 03-5569 од 2. X. 
1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, из-
бришан е од регистарот на угостителските дуќани, 
угостителскиот дуќан под фирма: Кебапчија Ни-
кола Стоименов од Кочани. (85) 

Врз основа на решението бр. 03-6180 од 2. X. 
1968 година на Одделението за стопанство и фл-

• нансии на Собранието на општината Кочани, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските' дуќани и 
работилници, занаетчискиот дуќгн под фирма: 
Стојчо Стефанов Стојанов, колар, од село Обле-
шево. (89) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубените округли печат и штембил под назив: 
„Граѓевинско предузеќе „Зидар" Сурдулица Градња 
„Скопје", Скопје", се огласуваат за неважни. (8705) 

Загубените два штембила на кирилица и лати-
ница под назив: „Трскара „Браќа Теменугови" — 
М. Теменугов — е. Катланово — Скопско", се огла-
суваат за неважни. (8187) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Загубените увозни царински декларации под 

број 623 од 22. VII. 1969 год. бр. 857 од 18. IX. 1969 
год., бо. 819 од 8. IX. 1969 год. и бр. 688 од 31. 
VII. 1969 год. на „Технометал Македонија" — Скоп-
је. (9172) 

Дозвола за обавување на занаетчиска дејност-
изработка на таванска трска, издадена од општи-
ната Идадија — Скопје на име Миле Теменуговски, 
Скопје. (9186) 

Готовински чек БЕ 454543 издаден од Зидаро-
фасадерската задруга „Караорман" — Скопје на 
ден 12. XI. 1969 година на износ од 600,00 н. дин. 
на име Душан Цветковски, Скопје. (8807) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Берово на име Илија Колевски. с. 
Митрашинци, Берово. (5804) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Горгија Петровски, 
е. Црничани, Битола. (5805) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Богоја Петровски, с. 
Црничани, Битола. (5806) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милица Јовановска, ул. „5" бр. 4, 
Битола. (5807) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драги 
Горески, е. Воѓани, Прилеп. (5809) 

Здравствена легитимација на име Тифче Јо-
сифов, ул. „Фердо Росомански" бр. 22, Кавадарци. 

Здравствена легитимација на име Јане Илие-
ски, е. Џепчиште, Тетово. (5812) 

Здравствена легитимација на име Шефит Баф-
кари, с. Бродец, Тетово. (5813) 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште во Гостивар на име Мирјана Серафимовска, 
ул. „Б. Јовановски" бр. 91, Гостивар. (5814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Битола на име Костадин Петровски, ул. „Трст" 
бр. 3, Битола. (5815; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Крсто Ј1. Монцовски, ул. „М. Ацев" 
бр. 16, Битола. (5816) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Панда Ристеска, ул.„Димче Ацев" 
бр. 15, Прилеп. (5817) 

Здравствена легитимација на име Јован Ко-
сникоски, ул. „Марксова" бр. 62, Прилеп. (5818) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето за возрасни во Прилеп на име Стра-
шо Ангелоски, ул. „Егејска" бр. 41, Прилеп. (5819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горги Трајкоски, ул. „Цане Ко-
њарец" бр. 137, Прилеп. (5820) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
4840/4516, издадена од КЗСО — Кичево на име 
Ленка Ѓорѓиеска, е. Ковач, М. Брод. (5821) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Филијала — Ресен на име Весна Па-
шарикова, е. Љубојно, Ресен. (5822) 

Работна книшка издадена од Општинското со-
брание на Делчево на име Бранко Јовановски, е. 
Ветрен, Делчево. (5823) 

Здравствена легитимација на име Ферат Аде-
мова, ул. „Ордан Џинот" бр. 62, Т. Велес. (5824) 

Работна книшка бр. 19731, издадена од Битола 
на име Цветан Петровски, ул. „Стив Наумов" бр. 
ЗЗа, Битола. (5827) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Мара Пешковска, е. 
Кукуречани, Битола. (5828) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милорад Трипковић, ул. „М. Ацев" 
бр. 114, Прилеп. (5829) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Јасминка Ј. Симоновска, Кр. Паланка. (5830) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Алимпие Гоговски, ул. „Г. Дел-
чев" бр. 4а, Гостивар. (5832) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Нако Б. Наков, ул. „Илинденска" 
бр. 17, Кочани. (5833) 

Здравствена легитимација бр. 8924, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Стојан Ј. Анастасов, 
ул. „Г. Делчев" бр. 34, Кочани. (5834) 

Здравствена легитимација на име Коце Ан-
гелков, ул. „Фердо Росомански" бр. 15, Кавадарци 

Здравствена легитимација на име Исљам Бе-
сими, ул. „Г. Петров", Тетово. (5836) 

Здравствена легитимација на име Вели Н. 
Адеми, ул. „Вардарска" бр. 17, Тетово. (5837) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хасиме Лачи, Скопје (5839* 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Селима и Сеат Селмановић Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зехра Муратбашиќ, Г. Петров, (5841) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ќемал, Салиха и Садија Камбер, 
Скопје. (5842) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дилевер Мифтаровски, Скопје. (5843) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Димов, Скопје. (5844) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Милева — Бозаревска, 
Скопје. (5845) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајвас Амет, Скопје. (5846) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Коцевски, Скопје. (5847) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велко Ѓорѓиевски, Скопје. (5848) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гица Муцунска, Скопје. (5849) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Звезда Николова, Скопје. (5850) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Цветаноска, Скопје. (5851) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анка Бошњакова, Скопје. (5852 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Лескароски, Скопје. (5853) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Јанчев, Скопје. (5854) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО — 
Скопје на име Шукри Алимовски, Скопје. (5855) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тихомир Рукановски, Скопје. (5856) 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Јордан Коневски, Скопје. (5857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Загреб на име Ружица Џорџиќ, Скопје. (5858) 

Ученичка книшка за завршено I одделение, 
издадена од Осмолетката „Владимир Назор" — 
Скопје на име Боже К. Карадафов, Скопје (5859) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветко Павличковски, Скопје (5860) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Димовски, Скопје. (5861) 

Здравствена легитимација бр. 262123, издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Радмила В. Димшов-
ска, Скопје. (5862) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Милошевски, Скопје (5863) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гурга Томовска, Скопје. (5864) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Синан, Ќазим и Расим Матош, 
Скопје. (5865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка Димани, Скопје. (5866) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рафаил Б. Шотрев, Скопје. (5867) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зекир Рамани, Скопје. (5868) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 



15 јануари 1970 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Џемал Џемаили, Скопје. (5869) 

Свидетелства за завршено I и П година, 
издадени од СУЦ — Скопје на име Мича Ѓорѓе-
виќ, Скопје. (5870) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Михајловом, Скопје. 

(5871) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јованка Беличкова, Скопје. (5872) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Николина Николовска, Скопје. (5873) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Живко Младеновски, Скопје. (5874) 
Работна книшка издадена од — Скопје на име 

Смилко Колевски, Скопје. (5875) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мамуран Муслиевски, Скопје. (5876) 
Свидетелство за завршено IV одделение, из-

дадено од Основното училиште во е. Прждево, Не-
готино на име Ефка Арсова, Скопје. (5877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Видоеска, Скопје. (5878) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоје Путовски, Скопје. (5879) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Поповски, Скопје. (5880) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Пешевски, Скопје. (5881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ваља Селовски, Скопје. (5882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупка Шиковска, Скопје. (5883) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фрањо Јаковиќ, Скопје. (5884) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милош Тодоровски, е. Агино, Ку-
маново. ѓ (5885) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка Петровска, Скопје. (5886) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Љупчо Пешевски, Скопје. (5887) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невена Трпкова, Скопје. (5888) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ахмете и Мерије Амети, Скопје. 

(5889) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трајанка Илиевска, Скопје. (5890) 
Возна карта за намалено патување издадена 

од ЖТП — Скопје за релација Скопје Сежана и 
обратно на име Мустафа Соуктани, Скопје. (5891) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наталија Олшевска, Скопје. (5892) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на ииме Кадрија Аметка Рустемови, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружица Куновска, Скопје. (5894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Колевска, Скопје. (5895) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шахе Нухи, Скопје. (5896) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Војче Николовски, Скопје. (5897) 

Службена легитимација за бесплатно патува-
ње, издадена од од Градски сообраќај — Скопје на 
име Александар Јовановски, Скопје. (5898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горги Василевски, Скопје. (5899) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Трајковски, Скопје. (5900) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перса Трајковска, Скопје. (5901) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неби Алија, Скопје. (5902) 

Оружен лист бр. 1162, издаден од СВР — Скопје 
на име Шабан Сопи, Скопје. (5903) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица Љ. Петровска, Скопје. (5904) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хамди Селими, Скопје. (5905) 

Бр. 1 — Стр. 13 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аспасија Таловска, Скопје. (5906) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шакир Лединиќ, Скопје. (5907) 

Воена книшка издадена од ВП. 5835 Задар на 
име Панче Велков, Скопје. (5908) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња Василевска, Скопје. (5909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Рожаје на име Ремзије (Коџа) Муковиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дејан Поповиќ, Скопје. (5911) 

Возачка дозвола рег. бр. 410, издадена од СВР 
— Св. Николе на име Гоце Миланов, ул. „Овче-
полска" бр. 71, Св Николе. (5912) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Тенчева, Скопје. (5913) 

Дозвола за носење на оружје бр. 1146, издадена 
од СВР — Скопје на име Рамадан Ејупов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Максут Максути, Скопје. (5915) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Руфат и Месуре Аземи, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Влатко Соколовски, Скопје. (5917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Насер Идризи, Скопје. (5918) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Орана, Скопје. (5919) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Новевски, Скопје. (5920) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Трајков, Скопје. (5921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назмија Арифи, Скопје. (5922) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје н аиме Света, Косара, Јаворка и Зоран 
Стевиќ, Скопје. (5923) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јане Мијов, Скопје. (5924) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Трајан Атанасов, Скопје. (5925) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назиф Фетахи, Скопје. (5926) 

Диплома бр. 760 за завршен правни факултет 
во Скопје на име Димитар Спировски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Делчево на име Ката Додевска, Скопје. )928) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојко Косовски, Скопје. (5929) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Салковиќ, Скопје. (5930) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Таневска, Скопје. (5931) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Борис Цветановски, Скопје. (5932) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Туркијан Мемиши, Скопје. (5933) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Талевска, Скопје. (5934) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Марија и Слободан Содиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Здравковски, Скопје. (5936) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Новко Маневски, Скопје. (5937) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Тодевски, Скопје. (5938) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исо Мурата, Скопје. (5939) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Мантевски, Скопје. (5940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хајро Гибаница, Скопје. (5941) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садик Реџеповски, Скопје. (5942) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Јанковски, Скопје. (5943) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо Црвенковски Скопје. (5944> 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Потврда за одјава на стан — место живеали-
ште. издадена од ОВР — Соко Бања на име Ремзи 
Ајвазовски, Скопје. (5945) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Јелдза, Мирвета и Северџан Сејди, 
Скопје. (5946) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Димиќ, Скопје. (5947) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Крстевски, Скопје. (5948) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Горѓи Кукумавчев, Скопје. (5949) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рајко Пајазитовиќ, Скопје. (5950) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дивко Попјанев, Скопје, (5951) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ало Нурчевски, Скопје. (5952) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Гурга Ачковска, 
Скопје. (5953) 

Здравствена легитимација бр. 3018, издадена 
од ЗСО — Дебар на име Фариз • Бајрамовски, е. 
Отишани, Дебар. (5955) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мирче А. Димовски, е. Драгожани, 
Битола. (5959) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милева Дивитарова, ул. „Прилепска'4 

бр. 64/Ш, Битола. (5960) 
Работна книшка бр. 35663, издадена од Битола 

на име Божин Цветановски, ул. 2 бр. 3, Битола. 
(5961) 

Здравствена легитимација бр. 43748, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Александар Станоски, 
е. Стровија, Прилеп. (5962) 

Здравствена легитимација бр. 385344 на име 
Елица Торловска, Кр. Паланка. (5963) 

Свидетелство од УШ одделение на име Љубен-
чо Пановски, нас. Чашка, Т. Велес. (5964) 

Здравствена легитимација на име Ејуп Илјази, 
е. Слатино, Тетово. (5965) 

Здравствена легитимација на име Мухамед Ис-
маила е. Чифлик, Тетово. (5966) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Идавар Исмаили, е. Чифлик, Тетово. (5867) 

Здравствена легитимација бр. 64530, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Живко Косовски, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 78, Гостивар. (5968) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Шаин Шаини, ул. „Т. Богдано-
в и " бр. 61, Гостивар. (5969) 

Здравствена легитимација на име Голубинка 
Јорданова, е. Жиганци, Кочани. (5970)' 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Назиф Ризвановски, е. Бајрамов-
ци, Дебар. (5971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Неслије Мусовска, ул. „Козјак" бр. 
56, Битола. (5972) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Јонче Саравиновски, 
е. Породин, Битола. (5973) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Олга Илиеска, ул. „Бр. Шемкоски" 
бр. 32, Прилеп. (5974) 

Здравствени легитимации на име Фадиле и 
Седије Сарач, Струга. (5975) 

Здравствена легитимација бр. 47076' на име Ми-
нир Ф. Аљиу, е. М. Речица, Тетово. (5976) 

Уверение за слаткарска испит на име Алит 
Малиќи, е. Теарце, Тетово. (5978) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Абедин 3. Зендели, е. Д. Ба-
њица, Гостивар. (5979) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО' — Филијала — Ресен на име Јордан 
Магдевски, е. Подмочани, Ресен. (5981) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Нуредин К. Абдуљ, ул. „Дилавер 
Села", Дебар. (5982) 

Здравствена легитимација бр. 34556, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Стевчо С. Гаџовски, ул. 
„704" бр. 13, Скопје. (5984) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Јагода Кузмановска, е. Дедебалци, Битола. 

(5985; 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Битола на име Петро Поповски, е. 
Ношпал, Битола. (5986) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милева Монтароска, е. Г. Коњари, 
Прилеп. (5987) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кире Гаврилоски е. Ропотово на име 
Цветан Ристески, е. РопоТово, Прилеп. (5983) 

Свидетелство од I клас на име Стојан Илие-
ски, е. Узем, Кр. Паланка. (5989) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Јоаким Крчоски" 
— Кр. Паланка на име Димчо Р. Ристовски, Кр. 
Паланка. (5990) 

Здравствена легитимација на име Глигор Јо-
вановски, Струга. (5991) 

Работна книшка на име Ацо Мартинов, ул. 
„Љ. Нелов" бр. 48 ,Т .Велес. (5992) 

Здравствена легитимација бр. 28302 на име Ми-
моза Стоевска, Неготино. (5993) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ештреф Абази ,с. Синичане, Тетово. (5994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Нухи А. Исмаиљи, е. Чифлик, Те-
тово. (5995) 

Здравствена легитимација на име Сејда Р. 
Шахе, е. Копачин Дол, Тетово. (5996) 

Здравствена легитимација на име Џемил Исни, 
ул. „Цетинска" бр. 56, Тетово. (5997) 

КОНКУРСИ 
Советот на Филозофскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот методика на францускиот јазик, и 

— За еден лектор по предметот руски јазик. 
Пријавите таксирани со 1 динар и останатите 

документи треба да се поднесат до архивата на 
Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет — Скопје (95) 

Комисијата за кадрови работи при Установата 
со самостојно финансирање Медицински центар во 
Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за упатување лекар на специјализација по: 

1. Епидемиологија — — — — — — — — 1 

У С Л О В И : 
Пријавените кандидати треба да имаат заврше-

но медицински факултет, положен стручен испит и 
положен еден од странските јазици. 

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

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка се 
доставуваат до Комисијата за кадрови работи, соба 
број 33. 

Од Комисијата за кадрови работи (97) 
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Конкурсната комисија при Медицинскиот цен-
тар Струмица, врз основа на членовите 47, 48, 49, 
50 и 51 од Статутот на Медицинскиот центар Стру-
мица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на Медицинскиот центар Струмица 
(реизбор) 

Услови: Кандидатите покрај општите услови спо-
ред Законот за работните односи треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да е лекар специјалист со над три години 
специјалистички стаж и да бил на одговорно работ-
но место во струката; 

— да е здравствен работник со висока стручна 
подготовка, над пет години работно искуство, по-
ложен стручен испит и да бил на одговорно работно 
место во струката. 

Со молбата кандидатите треба да приложат: 
— доказ за стручна квалификација; 
— потврда за работен стаж; 
— уверение за завршен стручен испит; 
— уверение за државјанство; 
— уверение дека не е осудуван и дека не е под 

истрага. 
Личен доход според правилникот на личните 

доходи на работниците при Медицински центар — 
Струмица. 

Молбите со некомплетни документи не се земаат 
предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Од Конкурсната комисија на Ме-
дицинскиот центар — Струмица (96) 

Советот на институтот за тутун во Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За избор на: 
1. Еден научен соработник во Одделението за 

селекција — селекционер; 
2. Еден асистент во Одделението за селекција 

— производство и доработка на тутунско семе. 
За преизбор: 
3. Еден асистент во Одделението за заштита — 

ентомолог. 

У С Л О В И 

Покрај општите услови предвидени со Основ-
ниот закон за работни односи да ги исполнуваат и 
следните: 

— под еден, да има завршено земјоделско-шу-
марски факултет, подолго искуство во областа на 
селекцијата на тутунот и објавени трудови од обла-
ста на селекцијата; 

— под два, да има завршено земјоделско-шу-
марски факултет, и искуство во областа на произ-
водството и доработката на тутунско семе; 

— под три, да има завршено земјоделско-шу-
марски факултет, подолго практично искуство во 
областа на заштитата на растенијата а посебно по 
тутунската култура, и објавени трудови. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според ОЗРО и Законот за ор-
ганизација на научните дејности, биографија и тру-
довите. 

Личен доход според правилникот за лични до-
ходи во Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Од советот на Институтот (94) 

Комисијата за засновање и престанок на работ-
ниот однос при Градскиот завод за здравствена за-
штита — Скопје, на својот состанок на ден 13. I. 
1970 година, одлучи да распише 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар во Отсекот за трудова медицина, спе-

цијалист по трудова медицина, 
2. Лекар во Отсекот за социјална медицина-

специјалист по клинички или превентивни гранки, 
3. Шеф на Броматолошка лабораторија-дипло-

миран хемичар, инженер технолог и фармацевтски 
факултет. 

За сите работни места приоритет имаат лицата 
со поголемо работно искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите се поднесуваат во архивата на Град-
скиот завод за здравствена заштита — Скопје со 
следните документи: 

свидетелство за завршено образование, 
уверение за положена специјализација. 

Од Комисијата за засновање и преста-
нок на работен однос (98) 

Советот на работната единица „Кисела Вода" — 
Скопје при здравствениот дом „Кисела Вода" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Пом. лекар — — — — — — — — — 1 

Кандидатот треба да има завршено средна ме-
дицинска школа. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. 

Молбите со потребната документација да се до-
стават до Управата на Здравствениот дом „Кисела 
Вода" — Скопје, населба „11 Октомври" — барака. 

Од советот на работната единица 
„Кисела Вода" — Скопје (53) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ИЗДАВАЧ-
КОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор (реизбор) 
Услови: 
Покрај општите услови, предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено високо образование: еко-
номски или правен факултет, 

— да има искуство во органите на управата и 
во другите дејности, и да има најмалку 5 години 
поминати на раководно работно место во новинско-
издавачката дејност. 

Кандидатите се должни кон пријавата да при-
ложат докази дека ги исполнуваат условите од овој 
конкурс, како и да наведат податоци за движење 
во работата. Пријавите со некомплетирани доку-
менти нема да се земаат предвид. 

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

Пријавите со прилозите се поднесуваат на гор-
ната адреса со ознака: „За конкурсната комисија", 
а потребни информации можат да се добијат преку 
телефон 32-836. 
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Извршниот одбор на Основната заедница на 
образованието — Кичево 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА РАБОТНОТО МЕСТО — ШЕФ НА КНИГО-
ВОДСТВОТО 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат завршено виша економска школа, 
над 5 (пет) години практика или 

— средна економска школа, над 10 (десет) го-
дини работно искуство во струката. 

Кандидатите, покрај горните услови, пожелно 
е да работеле во установа во горенаведената струка. 

Молбите се предаваат во рок од 10 дена од 
денот на објавувањето. 

Сите кандидати ќе бидат писмено известени за 
извршениот избор во рок од 10 дена од денот на 
донесувањето на одлуката. 

Извршен одбор на Основната заедница 
на образованието — Кичево 

Комисијата за работни односи при 
Монтажно-инсталатерската услужна задруга 

„Искра" — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАДРУГАТА 

Кандидатот Треба да ги исполнува условите 
предвидени според членот 55 од Законот за прет-
пријатијата и условите предвидени во членот 124 
од Статутот на Задругата и тоа: 

— да има завршен факултет — градежна или 
електрична насока, над три години практика, 

— да има завршено средно техничко училиште 
со електро или градежна насока со над три години 
практика. 

— Висококвалификуван работник со над десет 
години работна практика. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Огапто-кадровскиот сектор на претпријатието. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Од „Искра" — Скопје 

Конкурсната Комисија на Управниот одбор на 
Деловното здружение на водостопанските органи-
зации во СРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР (РЕИЗБОР) 

Посебни услови: високо или више стручно об-
разование, со најмалку 10 години работна практика 
од кои најмалку 5 години на раководни работни 
места. 

Молбите со документите се примаат 15 дена 
по објавувањето на конкурсот. 

Управниот одбор на Монтажно-инсталатерското 
претпријатие „Напредок" — Горче Петров, врз ос-
нова на Глава III. членот 23 од Статутот на прет-
пријатието, распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО — 
СЕКРЕТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени во членот 99 од Статутот на претпри-
јатието. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на неговото објавување. 

ОД УПРАВНИОТ ОДБОР 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата членови и именување членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на кинематографијата — — 1 

2. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата членови и именување членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на издавачката дејност — — 1 

3. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата членови и именување членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на културните дејности — 2 

4. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата членови и именување членови на 
Советот на Заводот за рехабилитација и ко-
рекција на говорот во Битола — — — — 2 

5. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата член и именување член на Советот 
на Педагошката академија во Битола — — 2 

6. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата член и именување член на Советот 
на Педагошката академија во Штип — — 3 

7. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата членови и именување членови на Со-
ветот на Педагошката академија во Скопје 3 

8. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата членови и именување членови на 
Советот на Вишата школа за социјални ра-
ботници во Скопје — — — — — — — 3 

9. Решение за именување советник на Изврш-
ниот совет — — — — — — — — — 3 

10. Решение за именување помошници на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи 4 

11. Решение за именување началник на Служ-
бата за државна безбедност во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи — 4 

12. Решение за разрешување од должност пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за 
финансии — — — — — — — — — 4 

13. Решение за назначување заменици на репу-
бличкиот јавен правобранител — — — — 4 

14. Решение за утврдување престанок на функ-
цијата член и именување член на Советот 
на Економскиот факултет во Скопје — — 4 

15. Правилник за определување која специја-
лизација односно диференцирано^ се смета 
за соодветна во смисла на член 4 став 3 и 4 
од Законот за санитарната инспекција — 4 

16. Програма за имунизација на населението 
против заразните болести во 1970 година — 5 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
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