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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШО-
ЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
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Се прогласува Законот за надоместоците и лич-
ните доходи и трошоците на пратениците и функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
16 јуни 1970 година. 

Број 03-2802 
18 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
И ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Функцијата на пратеник на Собранието на Со-

цијалистичка Република Македонија е почесна оп-
штествена функција и се врши, по правило, без 
награда. 

Член 2 
Пратеник кој, за деновите поминати на работа 

во телата на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија (Собрание) чиј е член или во вр-
шењето на работи по одлука на телата на Собра-
нието, не остварува личен доход на своето работно 
место во работна или друга организација или во др-
жавен орган или не остварува личен доход од са-
мостојна дејност, има право на надоместок на загу-
бениот личен доход. 

Пратеник на Републичкиот собор на Собра-
нието кој, поради работа во Собранието не оствару-
ва личен доход во работна или друга организација 
или во државен орган или ќе престане да врши 
самостојна дејност, има право на надоместок на 
личниот доход во постојан месечен износ. 

Функционерите определени со овој закон што 
ги избира и именува Собранието (функционери) 
имаат право на надоместок на личниот доход во 
постојан месечен износ. 

Член 3 
Пратениците и функционерите имаат право на 

надоместок на трошоците во врска со вршењето на 
функцијата утврдени со овој закон. 

Член'4 
Правата утврдени со овој закон им припаѓаат 

на пратениците од денот на верификацијата на ман-
датот до крајот на месецот во кој им престанал 
пратеничкиот мандат, а на функционерите од де-
нот на изборот односно именувањето до крајот на 
месецот во кој се разрешени од функцијата.. 

Член 5 
Надоместоците на личниот доход и на трошо-

ците на пратениците и . функционерите во Собра-
нието се обезбедуваат од средствата за работа на 
Собранието, а надоместоците на личниот доход и на 
трошоците на функционерите од средствата за ра-
бота на органот односно организацијата во која 
функционерот ја врши функцијата. 

Член 6 
Правата што според важечките прописи се здо-

биваат врз основа на работен однос ги имаат и пра-
тениците и функционерите што примаат надоме-
сток на личен доход според одредбите на овој закон. 

На надоместоците на личните доходи се пла-
ќаат придонеси како и на личниот доход од рабо-
тен однос. 

II. НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

Член 7 
Пратеникот од член 2 став 2 на овој закон има 

право на надоместок на личниот доход во износ на 
просечниот личен доход што го остварил во по-
следните 12 месеци пред изборот. 

Пратеникот од член 2 став 2 на овој закон кој, 
поради работа во Собранието, ќе престане да врши 
самостојна дејност, има право на надоместок на 
личниот доход во височина која му одговара на ме-
сечниот износ на даночната основица утврдена во 
последната календарска година.. 

Височината на надоместокот на личниот доход 
на пратеникот од член 2, став 2 на овој закон не 
може ^ да биде помала од износот на надоместокот 
што ќе го определи Собранието со одлука. 

Пратеникот од член 2, став 2 на овој закон, кој 
остварува личен доход од работен однос во работна 
или друга организација или од вршење на само-
стојна дејност во понизок износ од височината на 
надоместокот на личниот доход утврдена од Собра-
нието со одлуката од став 3 на овој член, има пра-
во на надоместок на разликата меѓу износот на 
личниот доход што го остварува и износот на надо-
местокот на личниот доход утврден со одлуката на 
Собранието. 

Член 8 
Право на надоместок на личниот доход имаат 

следните функционери: 
—• претседателот и потпретседателите на Собра-

нието, претседателите на соборите на Собранието, 
потпретседателот на Републичкиот собор, како и 



Стр. 282 — Вр. 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 јуни 1970 

претседателите на постојаните работни тела на Со-" 
бранието и на неговите собори за кои тоа ќе го утвр-
ди Собранието со одлука; 

— претседателот, потпретседателите и членови-
те на Извршниот совет на Собранието; 

— претседателот и судиите на Уставниот суд 
на Македонија; 

— командантот и началникот на Штабот за на-
родна одбрана, секретарот на Собранието, секрета-
рот на Извршниот совет, републичките секретари, 
директорите на републичките заводи што ги име-
нува Собранието,. претседателите на републичките 
комитети, претседателите на републичките комисии 
што ги именува Собранието, замениците на репу-
бличките секретари и секретарите на соборите на 
Собранието; ' ' 

— претседателите и судиите на Врховниот суд 
на Македонија и на Вишиот стопански суд во 
Скопје; 

— републичкиот јавен обвинител и републич-
киот јавен правобранител; 

—• други функционери што со своја одлука ќе 
ги определи Собранието. 

Член 9 
Право на надоместок на личниот доход имаат 

функционерите од член 8 на овој закон кои, поради 
вршење на функцијата, не остваруваат личен до-
ход во работна или друга организација или во др-
жавен орган или ќе престанат да вршат самостојна 
дејност. 

Член 10 
Функционерите од член 8 на овој закон имаат 

право на надоместок на личниот доход во износ 
утврден на начинот од член 7, став 1 и 2 на овој 
закон. 

Височината на надоместокот на личниот доход 
ва функционерите не може да биде помала од из-
носот на надоместокот што ќе го определи Собра-
нието со одлука. 

Член 11 
Функционерите кои според одредбите на овој 

закон имаат право на надоместок на личниот доход 
во постојан месечен износ, ако по изборот односно 
именувањето остваруваат личен доход во работна 
или друга организација или во државен орган од-
носно ако вршат самостојна дејност, имаат право 
на надоместок за вршење на функцијата во износ 
што ќе го утврди Собранието со одлука. 

Член 12 
Надоместоците на личните доходи на пратени-

ците и функционерите се зголемуваат односно се 
намалуваат во зависност од движењето на живот-
ните трошоци и од порастот односно намалувањето 
на просечниот личен доход на запеелените во Со-
цијалистичка Република Македонија. 

•Критериумите за определување износот за кој 
се зголемуваат односно се намалуваат надоместо-
ците на личните доходи на пратениците и функ-
ционерите ги утврдува Собранието со одлука. 

III. НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ 
НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

Член 13 
Пратеникот има право на надоместок на трошо-

ците во врска со вршењето на пратеничката функ-
ција во изборната единица во која е избран. 

Надоместокот од став 1 на овој член се опре-
делува во паушален износ (пратенички паушал). 

Височината на пратеничкиот паушал ја утвр-
дува Собранието со одлука. 

Пратеничкиот паушал се исплатува месечно 
однапред. 

. Член 14 
Пратеникот има право на надоместок на трошо-

ците за деновите поминати надвор од местото на 
постојаното живеење поради учество во работата 
на телата на Собранието чиј е член или поради 
вршење работа по одлука на телата на Собранието. 

Функционерите од член 8 на овој закон имаат 
право на надоместок на трошоците за вршење на 
службена работа надвор од местото на постојаното 
живеење. 

Надоместокот на трошоците од став 1 и 2 на 
овој член се определува во вид на дневница. 

Височината на дневницата за службени пату-
вања во земјата и во странство ја утврдува Адми-
нистративната комисија на Собранието (Админи-
стративна комисија). 

Член 15 
Собранието им обезбедува на пратениците бес-

платен превоз во железничкиот и патниот јавен 
сообраќај во Републиката во сите правци и за не-
ограничен број патувања. 

Пратениците и функционерите од член 8 на 
овој закон имаат право на надоместок на трошо-
ците за превоз во јавниот сообраќај, како и право 
на надоместок на трошоците за користење на авион 
и кола за спиење на железница при патување над-
вор од Републиката, преземено заради вршење на 
службена работа по одлука на телата на Собра-
нието. 

Член 1-6 
Пратениците од член 2 став 2 и функционерите 

од член 8 на овој закон, кои според одредбите на 
овој закон примаат надоместок на личниот доход 
во постојан месечен износ, имаат право на надо-
месток за користење на годишен одмор. 

Надоместокот од став 1 на овој член не може 
да биде поголем од 1,5% од бруто износот на го-
дишниот надоместок на личниот доход на пратени-
кот односно функционерот. 

Височината на надоместокот од став 1 на овој 
член и начинот на исплатувањето ги утврдува Ад-
министративната комисија. 

Член 17 
Функционерите од член 8 на овој закон имаат 

право на надоместок на трошоците за користење на 
патнички автомобил во лична сопственост при па-
тување преземено заради вртење на службена ра-
бота по одлука на телата на Собранието. 

Износот на надоместокот од став 1 на овој член 
го утврдува Административната комисија. 

Член 18 
Функционерите од член 8 на овој закон имаат 

право на надоместок на фактичките трошоци за 
селидба од поранешното место на постојаното жи-
веење до Скопје. 

Чден 19 
Функционерите од член 8 на овој закон, што 

живеат одвоено од своето семејство, имаат право на 
надоместок на трошоците за одвоениот живот. 

Административната комисија ја утврдува висо-
чината на надоместокот и дава објасненија во врска 
со примената на став 1 од овој член. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 20 

На функционерите кои, покрај правово на на-
доместок на личниот доход, оствариле и право на 
надоместок за вршење на функцијата, им се зголе-
мува надоместокот на личниот доход за износот на 
надоместокот за вршење на функцијата што го при-; 
мале до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 21 
Се овластува Административната комисија да 

ги утврди видовите, височината и начинот на ис-
платување на надоместоците на членовите на ра-
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ботните тела на Собранието и на неговите собори, 
избрани од редот н)а научните, стручните и јавните 
работници. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за регулирање на 
надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието („Службен 
весник: на СРМ" број 37/67), освен точка 3 која ќе 
престане да важи на 31 декември 1970 година. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје тужителот Ве-
сел Џемаиљ Весели, од Скопје, ул. „143" бр. 209-а, 
поднесе тужба за развод на брак против тужената 
Асије Садик Весели, родена во село Леденци, Брч-
ко, со непознато место на живеење. 

Се поканува тужената Асије Весели во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави 
лично во овој суд, или да ја соопшти својата адреса. 
Во противно ќе и се одреди: привремен старател во 
смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ја застапува до 
окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 112/70. (46) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор 
по тужбата на Киска Стефановска, род. Пажевска, 
од Скопје, ул. „476" бр. 16а, против Злате Томов Сте-
фановски, од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот Злате Стефановски во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да 
се јави лично на овој суд или да ја соопшти сво-
јата адреса. Во противно ќе му се одреди привре-
мен старател во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе 
го застапува до окончувањето на бракоразводниот 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 452/70. (47) 

При Окружниот суд во Скопје тужителот То-
мислав Николовски од Скопје, ул. „54" бр. 23, на-
селба Лисиче, поднесе тужба за развод на брак 
против тужената Ефка Николовска, родена Митев-
ска од Скопје, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Ефка Николовска во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да 
се јави лично или да ја соопшти својата адреса на 
овој суд. Во противно ќе и се одреди привремен 
старател во смисла на чл. 77 од ЗПП кој ќе ја за-
стапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 762/70. (48) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд но Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 347, стра-
на 423, книга П е запишано следното: Досегашниот 
директор на Основното училиште „Истикбал" — 
Тетово Новица Меденица, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на споменатото училиште е назна-
чен Љуши Абдулвехаб, кој училиштето ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 17. XI, 1969 година. 

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

131/69 од 14. I. 1970 година. (632) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 5. П. 1969 го-
дина, страна 184, реден број 2 е запишано консти-
туирањето на Здравствената станица при Рудници-
те за олово и цинк „Злетово — Саса" — Погон „Са-
са" од Каменица Македонска, кое е . извршено на 
30. ХП. 1968 година. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на записникот бр. 1/4.0/П од 30. ХП. 1968 го-
дина од одржаната седница на Советот на устано-
вата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
3/69. (649) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. ХП. 1969 го-
дина, страна 9, реден број 2 е запишана промената 
на досегашниот директор на Електромашинскиот 
училишен центар „Гошо Викентие©" од Кочани, Сто-
јан Јорданов Анастасов. За директор е именуван 
Крум Лазаров Иванов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 0401-411 од 29. IX. 1969 годи-
на на советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
39/69. (652) 

Окружниот стопански суд. во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 21. X. 1969 го-
дина, страна 177, реден број 2 е запишана проме-
ната на досегашниот управител на Општинската ап-
тека од Кочани, Атанас Ристовски. За управител 
е именувана Љилјана Манева. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 83 од 10. VII. 1969 година на 
советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
24/69. (656) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот иза установите, на 26. Ш. 1969 го-
дина, страна 146, реден број 3 е запишана проме-
ната на досегашниот директор на Домот за народно 
здравје од Виница, Атанас Ристевски. За директор 
е именуван д-р Јован Љубомиров Манчевски. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот, врз основа на одлуката бр. 0401-991 од 31. ХП. 
1968 година на Советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
11/69. (662) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 24. XI. 1969 
година, страна 154, реден број 2 е запишана про-
мената на досегашниот директор на Централното 
основно училиште „Глигор Прличев" од село Коле-
шино, Струмичко, Димитар Буровски. За директор 
е именуван Андон Андонов. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 610/А.од 24. V. 1968 година на 
советот на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
37/69. (665) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 6. I. 1969 го-
дина, страна 193, реден број 7 е запишано отстапу-
вањето на Продавницата, со седиште во Штип, ул. 
„Маршал Тито" бр. 43, од Универзалната работна 
организација „Борец" — Скопје на Заштитната ра-
ботилница за професионална рехабилитација и за-
помнување на инвалиди „Нон дом" од Штип. 

Продавницата ќе врши промет на сите видови 
индустриска стока од текстилната и металната гран-
ка; сите видови отпадоци и фелерична стока, 
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Раководител на продавницата е Благоја Наков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува присилниот управник на работливи- . 
дата Ристо Наков. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз о б -
нова на договорот бр. 572 од 17. IX. 1968 година склу-
чен помеѓу „Борец" — Скопје и „Нов дом" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
26/68. (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, стра-
на 703, книга Ш е запишан под име: Здравствен 
дом на Скопје — Скопје, ул. „Партизанска" бб (во 
поранешната Градска поликлиника „Букурешт"). 
Предмет на работењето на домот е: 

— да ги следи, проучува, дава предлози и се ' 
грижи за подобрување на здравствената состојба на 
населението и хигиенските и епидемиолошките ус-
лови на средината каде што живеат и работат лу-
ѓето; 

— да спроведува мерки за здравствена зашти-
та на жените (трудници и доилки), доенчињата, 
претшколските и школските деца, младината и ра-
ботниците; 

— да спроведува мерки за спречување, сузби-
вање, рано откривање и лекување на. заразните и 
другите масовни болести и повреди; 

— да врши дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација; 

— да врши патронажна дејност и да организи-
ра и работи на здравственото воспитување на насе-
лението; 

— да лекува и спроведува рехабилитација на 
болните и повредените; 

— да организира и спроведува итна медицин- . 
ска помош; 

— да спроведува мерки за спречување на за-
болувањата на устата и забите; 

— да врши функција на Здравствен центар на 
подрачјето на град Скопје; 

— да врши снабдување со лекови и санитет-
ски материјали. 

Здравствениот дом е основан со спојување на 
Здравствениот дом „Идадија" — Скопје, Здрав!-
ствениот дом „Кисела Вода" —• Скопје, Поликлини-
ката „Букурешт" — Скопје, Здравствениот дом 
„Петровец" — Петровец, Градскиот завод за здрав-
ствена заштита Скопје, Млечната дијетална куј -
на — Скопје во една установа, согласно со одлуки-
те на советите на установите и работните заедници. 

Здравствениот дом на • Скопје —• Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува Илија Весов, 
в. д. директор, во границите на овластувањето'. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Со спојувањето во една установа под назив: 

Здравствен дом на Скопје се бришат од регистарот 
на установите, ка ј овој суд, следните установи и 
тоа: Млечната диетална кујна — Скопје, од рег. бр. 
39, страна 160, книга I; Градската поликлиники „Бу-
курешт" — Скопје, од рег. бр. 9, страна 33, книга 
I; „Идадија" —• здравствен дом — Скопје, од рег. бр. 
397, страна 633, книга I; Здравствениот дом „Кисела 
Вода" — Скопје, од рег. бр. 457, страна 709, книга П; 
Здравствениот дом „Петровец" — Петровец, од рег. 
бр. 643, страна 699, книга Ш и Градскиот завод за 
здравствена заштита —1 Скопје, од рег. бр. бб, страна 
274, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
50 од 27. IV. 1970 година. (837) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 643, страна 
699, книга Ш е запишан под име: Здравствен дом 
„Петровец" —• Петровец, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на домот е вршење медицински услуги, 
давање лекарски совети, вршење амбулантни пре-
гледи и амбулантни лекувања, како и вршење дру-
ги услуги што ќе му бидат дадени во надлежност 
со прописите од повисоките органи. 

Здравствениот дом е основан од Народниот од-
бор на општината Петровец, со решението бр. 1480 
од 11. XI. 1955 година (Потврда бр. 16-13097 од 27. 
IV. 1970 година од Собранието на град Скопје — 
Скопје). 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Наневски д-р Градимир, директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

53 од 27. IV. 1970 година. (838) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 645, стра-
на 707, книга Ш е запишана под име: Заштитна ра-
ботилница за рехабилитација и запослување на 
слепи лица „Полипласт" — Куманово, ул. „Иво Ри-
бар — Лола" бб. Предмет на работењето на заштит-
ната работилница е производство и продажба на 
пластични материјали. 

Заштитната работилница е основана од Репуб-
личкиот одбор на Сојузот на слепите на СР Маке-
донија, со одлуката бр. 01-259/1 од 16. III. 1970 го-
дина од одржаната седница на 25. П. 1970 година. 

Заштитната работилница за рехабилитација и 
запослување на слепи лица „Полипласт" — Кума-
ново ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
М И Т К О В С К И Крум, в. д. директор, во границите на 
овластувањето. 

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

49 од 11. V. 1970 година. (866) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 646, стра-
на 711, книга Ш, е запишана под име: Завод за 
медицинска рехабилитација — Скопје, ул. „Савска" 
бр. 28. Предмет на работењето на заводот е: 

— медицинска рехабилитација на лица со фи-
зички дефекти, вродени или здобиени од повреди 
или болести; 

—• професионална рехабилитација на лица што 
ја загубиле професионалната способност за работа 
во својата струка односно специјалност; 

— да го обезбеди обавувањето на наставата и 
научно-испитувачката работа за потребите на Ме-
дицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје; 

—- да изработува протетички помагала за фи-
зичко-дефектни лица; 

— научноистражувачка работа на проблема-
тиката што се јавува во врска со оспособувањето 
на лица со физички дефекти, применувањето на 
научни постигнувања и сузбивање на физичката 
дефектност, а особено: 

а) проучување на проблемите во врска со фи-
зичката дефектност и методите за борба против де-
фектноста и преземање мерки за сузбивање на ис-
тата, 

б) издавање публикации и водење стручно-про-
пагандни акции, 

в) водење централна статистика и евиденција 
за лица со физички дефекти, 

г) соработува со соодветни установи во земјата 
и странство, следење на нивните постигнувања" и 
грижа за нивното применување, 

д) соработува со установите што вршат иста 
дејност на територијата на Републиката, ја коор-
динира работата и информира за научно-истражу-
вачките постигнувања и за нивната примена во об-
ласта на физичката дефектност и пренесување на 
искуствата, , 

ѓ) се грижи за стручно оспособување на кад-
рите. ' . • ^ • ' 

Заводот извршува и други задачи што ќе му ги 
постави Советот за народно здравје и социјална за-
штита на НРМ во врска со борбата против физич-
ката дефектност. 

Заводот е основан од Извршниот совет, со ре-
шението ИС, бр. 28 од 8. II, 1956 година, 
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Заводот за медицинска рехабилитација во Ско-
пје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува д-р 
Горѓи Саздовски, лекар специјалист — физијатер, 
во границите на овластувањето. 

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

58 од 12. V. 1970 година. (867) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 188, страна 233, книга VI е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Претпри-
јатието „Макотекс" — увоз-извоз — Скопје и тоа: 
Аспарух Каневче, генерален директор, Тихомир 
Титизов, шеф на деловница, Татјана Михајлова, 
шеф на деловница, Драгољуб Тодоровски, Алексан-
дар Николовски, Петар Адамовски, финансиски ди-
ректор, Александар Стаматовски, раководител на 
одделение, Милица Матевска, шеф на девизна слу-
жба, Марија Петровска, шеф на сметководство, Ко-
шка Христо, пом. генерален директор, Пешкир Мио-
драг, в. д. шеф на деловница и Миленовиќ Бра-
нислав, в. д. шеф на деловница, претпријатието ќе 
го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето и новоназначените пот-
писници и тоа: Бундалески Исо Крсто, директор 
на финансиски сектор и Попов Нове Александар, 
шеф на деловницата за извоз и увоз на памучни 
ткаенини, предива и тврди влакна, сметано од 14. 
I. 1970 година. 

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

бр. 30 од 29. I. 1970 година. (235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1225, страна 1181, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Самостојната ор-
ганизација за здружен труд без својство на правно 
лице — Претставништво во Скопје, на ул. „256", 
бб, на ПИК — Сомбор Дачиќ Станислава е разре-
шена од должност и и престанува правото за пот-
пишување. 

За раководител на Сомостојната организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Претставништво во Скопје, ул. „256" бб, на ПИК — 
Сомбор е назначен Дачиќ Радмило, кој споменатата 
организација ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето и тоа: угово-
ри и други правни работи чија вредност не надми-
нува износ од 300.000 нови динари, а договори и 
правни работи кои го надминуваат РГЗНОСОТ од 300.000 
нови динари со потпис на овластен потписник од 
комбинатот, сметано од 19. XI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд оо Скопје, Фи. 
бр. 1060/69 од 23. I. 1970 година. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1001, страна 935, книга IV е запишано след-
ново: На досегашниот в. д. директор Јован Гар-
вански, на Претпријатието за производство на бе-
тонски камени елементи и трговија на мало и го-
лемо „Бетонка" — Скопје, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е сменет. 

За в. д. директор на споменатото претпријатие 
е назначен Кабранов Петар, кој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето со новоназначените потпис-
ници и тоа: Пендаровски Коста, комерцијален ре-
ферент и Милевски Стојче, раководител на по-
гонот, сметано од 28. IV. 1969 година. 

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

бр. 369 од 29. IV. 1969 година. (709) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1094, Страна 479, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на „Трго-Скопје" — трговска ра-
ботна организација, на големо и мало за промет, 
посредување, купопродажба на опрема, градежни 
материјали, стока и сточна храна, живинарство, 
рибарство, индустриски, земјоделски и други про-
изводи — Скопје, согласно со одлуката бр. 127 од 
3. Ш. 1969 година на советот на работнава заед-
ница се проширува и со експлоатација на опре-
делени минерални суровини — камен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 202 од 15. V. 1969 година. (702) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата дуќаните, 
рег. бр. 1233, страна 1313, книга V е запишано след-
ново: Дејноста на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Бучинско Поле" — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 3 од 23. VI. 1968 година на работ-
ничкиот совет се проширува и со промет на ин-
дустриски стоки од метална, електро и гумена ин-
дустрија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 744 од 15. V. 1969 година. (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 288, страна 317, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Фабриката за стакло и стакле-
на волна — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 21. IV. 
1969 година и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со: изведување 'гермо, акустична, 
актикорозивна, хидро и киселоотпорна изолација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 384 од 18. VI. 1969 година. (695) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1137, страна 717, книга V е запишано след-
ното: Претпријатието за транспортни услуги „Ма-
кедонија превоз" — Скопје, ул. „Орце Николов" 
бр. 5, го менува седиштето од ул. „Орце Николов" 
бр. 5, на улица Гуро Ѓаковиќ" бр. 36 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 495 од 30- V. 1969 година. (692) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1058, страна 263, книга V е запишано след-
ново: На досегашниот в. д. директор на Монта-
жно-инсталатерската услужна задруга „Искра" — 
Скопје, Димче Димитровски, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност. 

За в. д. директор на споменатата задруга е 
назначен Илиевски Миле, кој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 5. V. 1969 година. 

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

бр. 392 од 16, V. 1969 година. (686) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
25. Ш. 1969 година, рег. бр. 18/68, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата во Струга, на Универзалното претпријатие 
„Солидарност" од Скопје, уште со: продажба н^ 
мало на текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 285 од 13: П. 1969 година на работничкиот 
совет на Универзалното претпријатие „Солидар-
ност" од Скопје и решението бр. 08-342/20 од 13. 
Ш. 1969 година на Одделението за инспекциски ра-
боти на Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 109/69. (476) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. ЈП. 196?9 година, рег. бр. 31/68, книга П е запи-
т а н о следното: Се проширува дејноста на Продава 
ницата во Струга, на ул. „Маршал Тито" бр. 92, 
на Универзалното-претпријатие „Солидарност" — 
од Скопје, уште со: продажба на мало на прехран-
бени артикли и предмети за домашни погреби, де-
л и к а т е с и (освен сувомесни и млечни производи), 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана ин-
дустриска стока во помал обем. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 285 од 12. П. 1969 година на работничкиот 
совет на Универзалното претпријатие „Солидар-
ност" од Скопје и решението бр. 08-344/19 од 13. 
Ш. 1969 година на Одделението за инспекциски ра-
бови на Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 108/69. (475) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. X. 1968 година, страна 504, реден број 1 е запи-
шано Специјализира^™ претпријатие за снабду-
вање на земјоделството „Агропромет" од Струмица 
се присоединува кон Претпријатието за снабду-
вање на земјоделството на големо и мало „Агроме-
ханика" од Скопје и станува самостоен погон на 
„Агромеханика" — Скопје. 

Фирмата на Самостојниот погон ќе гласи: Прет-
пријатие за снабдување на земјоделството на го-
лемо и мало „Агромеханика" — Скопје, Самостоен 
погон „Агропромет", со седиште во Струмица. 

Погонот ќе ги обавува следните дејности: 
— купување и продавање, на големо и мало, на 

сите видови: земјоделски машини, приклучни ма-
шини и орудија, машини за изведување на мелио-
рациони рабови и градежништво, моторни возила, 
машини за преработка и доработка на .земјоделски 
и сточарски производи, опрема за наводнување, 
опрема за винарство, мерни уреди-цистерни и мон-
тажни постројки, -опрема за заштита на растени-
јата, опрема за рано градинарство, опрема за ре-
продукциони материјали потребни во земјоделието 
и градежништвото, сите видови амбалажа за зем-
јоделски производи — индустриска амбалажа — 
производи од гума, кожи и пластична материја, хе-
миски производи минерални ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата и добитокот, техничка хе-
микалија од сите видови, сите видови сточна храна, 
сите видови на електрични материјали и произ-
води, резервни делови и гуми за сите видови горе-
споменати машини — производи и опрема; врше-
ње на сервисен преглед на сите гореспоменати ма-
шини, приклучни орудија и опрема; набавката ке 
ја обавува од домашната индустрија и од увоз 
преку други увозни претпријатија; ќе го снабдува 
првенствено земјоделието во СР Македонија, а по 
потреба и сите заинтересирани, странки во СФР Ју -
гославија; 

— вршење ремонт на сите видови земјоделска, 
мелиоративна и градежна механизација и ремонт 
на други моторни возила и камиони и производ-
ство на резервни делови за горенаведената меха-
низација, како и изработка на разни железни кон-
струкции; 

— вршење промет со сите видови цемент и 
други градежни материјали; 

— вршење промет со сите видови природна и 
вештачка волна, разни волнени предива и други 
волнени производи, памук, памучни предива и 
други памучни производи, како и промет со ста-
клена волна; 

— вршење промет — купување и продажба на 
сите видови житарици, брашно, семенски матери-
јали, сите видови зрнеста храна, грав, леќа, кики-
рики, ореви, бадеми, наути, ориз и оризова арпа 
и слично, сите видови жива стока, пер јена живина 
и јајца, сите видови овошје, и зеленчук и нивните 

производи, јужно овошје, грозје, вино и други 
производи од грозје, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и разни сокови; 

— промет со сите видови половна земјоделска 
механизација, мелиораТивна, градежна и друга ме-
ханизација сите видови половни моторни возила 
и приколки; 

— промет со сите видови техничка стока за 
широка потрошувачка; 

— промет со дрво и дрвни производи — режа-
на граѓа, ПТТ столбови, железнички прагови, ам-
балажа, шпер плочи, фурнир, иверици, панел плочи, 
паркет, лесонит, столарија, домашен и канцелари-
ски мебел, целулоза, хартија, огревно дрво и друго; 

— вршење посредување и обавување агенци-
ски работи во прометот со сите стоки. 

За директор е именуван Томе Митев. 
Впишувањето е извршено во регистарот врз ос*-

нова на одлуката бр. 127 од 13. VII. 1968 година 
на работничкиот совет на „Агромеханика" — Скопје 
и одлуката од 31. V. 1968 година на работничкиот 
совет на „АгропромеТ" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 477/68. (269) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. УП. 1968 година, страна 329, реден бр. 3 е 
запишана промената на досегашниот в. д. дирек-
тор на „Југо-тутун" — здружено претпријатие — 
Скопје, Организација во состав „Борис Кидрич" 
од Струмица, Ристо Николов Трајков. За в .д . ди-
ректор е именуван Славчо Ичев. 

Промената на в. д. директорот на „Југо-тутун" 
~ здружено претпријатие — Скопје, Организација 
во состав „Борис Кидрич" од Струмица е запишана 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-1850 од 
18. VI. 1968 година, на работничкиот совет на орга-
низацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 377/68. (256) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. X. 1968 година, страна 381, реден број9 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Предилни-
цата за памук „Струмичанка" од Струмица, со тоа 
што покрај досегашните дејности, ќе обавува и про-
изводство на чешлано! и вигон-предиво. 

Проширувањето на дејноста е извршено во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 02-4 од 28. ХП. 
1967 година на работничкиот совет на Предилни-
цата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 489/68. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ИЗО, страна 687, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставниш-
твото во Скопје, ул. „И март" бр. 8/3, на „Војво-
дина. промет" — работна организација за промет 
со стока и услужни дејности — Нови Сад, Бранко 
Е. Гинџевски, е разрешен од должност и . му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов ш е ф на сметководството е назначен Бо-
ро Тозија, кој истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 28. X. 1968 година. 

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

бр. 1103 од И. ХГ. 1968 година. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата дуќаните, 
рег. бр. 819, страна 625, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата во Скопје — Послов-
ница Титов Велес, на Југословенското туристичко 
и автобуско претпријатие „Путник" — Београд се 
проширува и со продажба на печат и списанија и 
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промет со школски прибор, на мало, согласно со 
решението за регистрација на Окружниот стопан-
ски суд во Београд, Фи. бр. 1437 од 28. V. 1968 го-
дина и одлуката бр. 12379 од 23. V. 1968 година 
на работничкиот сове»г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 870/68 од 2. X. 1969 година. (1171) 

• Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 1275, книга I е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Тргов-
скава работна организација за промет со инду-
стриски стоки и нафтени деривати, на големо и 
мало, „Техно-петрол" — Тетово и тоа: Перо Сте-
фановски, директор, Јован Спасеновски, секретар, 
Глигур Симоски, комерцијален директор, и Драги 
Максимовиќ, финансиски директор, ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува работната органи-
зација и новоназначениот потписник Илиевски Спа-
се, шеф на оперативната служба за наплата на по-
барувања и обврски, сметано од 9. IX. 1968 го-
дина. 

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

бр. 984/68 од 13. УШ. 1969 година. (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијава и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 1275, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Трговската работна организација 
за промет со индустриски стоки и нафтени дери-
вати „Техно-петрол" — Тетово, согласно со одлу-
кава бр. 01-3131/6 од 12. УП. 1967 година на работ-
ничкиот совет се менува и гласи: Трговска работ-
на организација за промет со индустриски стоки 
и нафтени деривати, на големо и мало, „Техно-
петрол" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 265/68 од 13. УШ. 1969 година. (1015) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 533, страна 47, книга Ш е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие, на големо и мало „Крсте Димов" — 
Титов Велес, Зафировски Цанде му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност.. 

П О Т П И С Н И К на споменатото претпријатие оста-
нува регистрираниот в. д. директор Трајче Лаза-
ревски, сметано од 17. VI. 1969 година. 

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

бр. 678 од 22. VII. 1969 година. (1013) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1969 година, страна 328, реден број 9 е запи-
шана промената на досегашниот директор на Тргов-
ското претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали на големо и мало „Чатал" од 
Штип, Киро Ставрев. За директор е именуван Пан-
че Благоја Камчев. 

Промената на директорот на претпријатието е 
запишана во регистарот, врз основа на одлуката 
бр. 0201-4 од 6. I. 1969 година на работничкиот со-
вет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 13/69. ' (1113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 467, страна 45, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претпријатието „Ладилник" — увоз-из-
воз — Скопје, бидејќи се присоединува кон „Цен-
троколонијал" — трговско претпријатие за колони-

јално-прехранбени и мешовити стоки на големо — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на „Центроколснијал" — Претпријатие тргов-
ско за колонијално-прехранбени и мешовити стоки 
на големо — Скопје, од одржаната седница на 27. 
I. 1970 година и одлуката на работничкиот сов.ет 
на Претпријатието „Ладилник" — експорт-импорт 
— Скопје, од одржаната седница на 26. I. 1970 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 91 од 17. П. 1970 година. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 1357, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Работната организација „Жито-
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 14. X. 1969 година, се проширува 
и со стопанисување со станбени згради и станови 
на работната организација „Жито Македонија" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/69 од 16. П. 1970 година. (260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 935, страна 647, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Претпријатието за 
јавни патишта „Македонија пат" —» Скопје Лаза-
ревски Борис е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Претпријатието за г јавни 
патишта „Македонија пат" — Скопје е назначен То-
дор Димовски, градежен инженер, кој претпријати-
ето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 5. П. 1970 
година. 

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

бр. 107 од 17. П. 1970 година. (262) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1969 година, страна 82, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Откупната ста-
ница „Отпад" од Берово, на Трговското претприја-
тие за промет со отпадоци „Отпад" од Скопје,, уште 
и со продажба на материјали на големо и мало и 
тоа: 

1. На дефектни и некурентни стоки од порце-
лан, емајлирани садови, текстилни и железарски 
стоки. 

2. Сите видови градежни материјали. 
3. Електрични материјали. 
4. Водоводни и канализациони материјали. 
Проширувањето на дејноста на Откупната ста-

ница е запишано во регистарот, врз основа на од-
луката на работничкиот совет на претпријатието, 
од 15. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 312/69. (317) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека но регистарот на стопанските организации, на 
14, IV. 1969 година, страна 181, реден број 4 е за-
пишано конституирањето на Претпријатието.за про-
изводство на конфекција, кожна галантерија и тр-
говија на големо и мало „Видра" од Делчево, кое е 
извршено на 12. I. 1969 година. . 

Конституирањето е извршено во регистарот, врз 
основа на записникот од одржаната седница на чле-
новите на претпријатието од 12. I. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 148/69. (322) 
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КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН 

— ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР: 

1. еден виши научен соработник или научен со-
ветник во Одделението за заштита на тутунот; 

2. еден асистент технолог во Биохемиската ла-
бораторија; 

3. еден асистент во Опитната станица за тутун. 
— Струмица. 

ЗА ПРЕИЗБОР: 

4. еден асистент во Одделението за селекција, 

5. еден асистент во Одделението за агроеколо-
гија, 

6. еден асистент во Одделението за техноло-
гија. 

У С Л О В И : 

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

г - под еден, да има завршено земјоделско-шу-
марски факултет, докторат на агрономските науки, 
и познати научни трудови од областа на тутунот, 

—; под два, да има завршено технолошки фа-
култет и одреден приправнички стаж, 

— под три, да има завршено земјоделско-шу-
марски факултет и подолго искуство во опитната 
служба, 

— под четири, да има завршено земјоделско-
шумарски факултет и објавени трудови, 

— под пет, да има завршено земјоделско-шу-
марски факултет и објавени трудови, 

— под шест, да има завршено земјоделеко-
шумарски факултет и објавени трудови. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат до-
кументите според Основниот закон за работни од-
носи, биографија и објавените трудови. 

Молбите се доставуваат во Секретаријатот на 
Институтот со назнака за конкурс. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (1117) 

Конкурсната комисија на Медицинскиот центар 
во Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за упатување лекар од општа практика на специ-
јализација по специјалноста Заразни болести 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

предвидени во членот 2 од Правилникот за специ-
јализација на здравствените работници од 1-ва гру-
па („Службен лист на СФРЈ" број 2/60). 

Предност имаат лекарите на работа во овој 
центар. 

Пријавите со потребните документи се поднесу-
ваат до Конкурсната комисија на Медицинскиот 
центар во Струмица, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. (1143) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на следните звања и пред-
мети: 

1. За избор по еден наставник во звањето вон-
реден професор или редовен професор по предме-
тот Дендрологија со оплеменување на шумските 

дрвја, 
2. За избор на еден наставник во сите звања по 

предметот Преработка на овошје и зеленчук, 
3. За преизбор во звањето асистент по следните 

предмети: 
— Специјално овоштарство 
— Винарство' 
— Хемија 
— Геодезија. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СР Македонија. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во по 
три примероци. (1116) 

СОДРЖИНА 
Страна 

115. Закон за надоместоците на личните доходи 
и трошоците на пратениците и функционе-
рите што ги избира и именува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 281 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


