
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 14 мај 1975 
С к о п ј е 

Број 17 Год. X X X I 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

154. 155. 
Врз основа на член 4 од Законот за распре-

делба на средствата за нестопански објекти што се 
од општ интерес за Републиката во периодот 1971 — 
1975 година („Службен весник на СРМ" бр. 8/73) 
и член 23 став 2 од Законот за републичкиот бу-
џет за 1975 година („Службен весник на СРМ" бр. 
49/74) и Одлуката за распределба на средствата за 
изградба и опремување на нестопански објекти што 
се од општ интерес за Републиката за 1975 годи-
на, Извршниот совет на Собранието на СР Маке -
донија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС З А РЕПУБЛИКАТА 

ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Од средствата утврдени со републичкиот бу-
џет за 1975 година, Раздел 51 „Посебна сметка за 
нестопански инвестиции", позиција 489, распоредна 
подгрупа 04-1 „за изградба и опремување на об-
јекти што се од општ интерес за Републиката" , се 
распределуваат за изградба на објекти за ф и з и ч к а 
култура на следните корисници: 

1. Општина Берово 
— за изградба на сала за ф и з и ч к о 

воспитување 300.000 дин. 
2. Општина Струга 
— за изградба на затворен пли-

в а ч к и базен 400.000 дин. 
3. Општина Дебар 
— за изградба на спортско-ре-

креативен центар 500.000 дин. 
4. Општина Прилеп 
— за изградба на спортска палата 1.830.000 дин. 
5. Општина Битола 
— за изградба на спортска палата 1.400.000 дин. 
6. Општина Кочани 
— за изградба на фискултурна 

сала 250.000 дин. 
7. Општина Куманово 
— за изградба на олимписки 

базен 420.000 дин. 
8. Општина Штип 
— за изградба на спортско-ре-

креативен центар 900.000 дин. 

2. Износите на средствата од претходната точ-
ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на приливот на 
средствата. 

3. Неискористените средства по точката 1 на 
оваа одлука ќе се пренесуваат во наредната го-
дина. 

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

Бр . 12-527/1 
26 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совст, 
Благој Попов, с. р. 

Врз основа на член 7 од Законот за учеството 
на Социјалистичка Република Македонија во ф и -
нансирањето изградбата на спомен-домови на к у л -
турата („Службен весник на СРМ" број 18/70, 
44/72) и член 23 став 2 од Законот за Републичкиот 
буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ" 
број 49/74), Извршниот совет на Собранието на Со- 1 

цијалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗ-

ГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА 
КУЛТУРАТА 

I. Од средствата утврдени со член 1 и член 4 
точка 1, 6, 7, 12 и 13, 15 и 22 од Законот за уче-
ство на Социјалистичка Република Македонија во 
финансирањето изградбата на спомен-домови на 
културата , во 1975 година им се доделуваат 

на Општината 
на Општината 
на Општината 
на Општината 
на Општината 
на Општината 
на Општината 

Битола 
Охрид 
Гостивар 
Ресен 

Гевгелија 
Кочани 
Пробиштип 

6.720.000 
4.320.000 
4.320.000 
1.680.000 
1.680.000 
1.440.000 
1.200.000 

динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 
динари 

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

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

Бр . 12-209/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

156. 
Врз основа на член 5 од Уредбата за н а ј в и -

соките износи на патни и други трошоци за с л у ж -
бени патувања во странство на работниците во 
републичките органи на управата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 32/72), Извршниот совет на СР 
Македонија , донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈ-
ВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ШТО 
ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА 

1. Во Решението за на јвисоките износи на 
дневниците за службени патувања во странство што 

им се признаваат во материјални трошоци на ре-
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публичките органи на управата („Службен весник 
на СРМ", бр. 7/75), во точката 1 се вршат измени 
на валутата во која се определени дневниците за 
службени патувања во следните странски земји: 

„за Бугарија : 
I група работни места 

II група работни места 
за Полска: 
I група работни места 

II група работни места 
за Романија: 
I група работни места 

П група работни места 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-398/2 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

29 САД долари 
26 САД долари 

36 САД долари 
32 САД долари 

35 САД долари 
32 САД долари". 

157. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-

НА ПОЛИТИКА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика Владо 
Црвенковски, досегашен советник во Републичкиот 
секретаријат за законодавство и организација. 

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

Број 12-761/1 
28 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

159. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 
САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР 

1. Се именува за главен републички санита-
рен инспектор д-р Костадин Грековски, лекар-
специјалист по медицина на трудот во Институ-
тот за медицина на трудот и техничка сигурност 
при Рудници и железарница „Скопје" — Скопје, 

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

Број 12-807/1 
7 април 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

158. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР 

1. Се разрешува од должност главен републич-
ки санитарен инспектор д-р Сотир Сотировски, по-
ради заминување на друга должност. 

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

Број 12-806/1 
7 април 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

160. 
Врз основа на член 1 став 2 и член 4 од Зако-

нот за повластиците на младината и децата во 
патничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ", 
бр. 16/67), во согласност со републичкиот секре-
тар за образование и наука и републичкиот се-
кретар за финансии, републичкиот секретар за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИТЕ 
И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 

ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ 

Член 1 
Во членот 5 од Правилникот за начинот на 

користење на повлаетиците и за п р е с м е т у в а њ е 
на надоместоците за искористените повластици 
(„Службен весник на СРМ", број 19/67, 24/70 и 
8/73), износот „13,00" се заменува со износот 
„18,20". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 01-15/4 
29 април 1975 година 

Скопје 
Републички секретар 

за сообраќај и врски, 
Александар Варналиев, с. р. 

161. 
Врз основа на член 116 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" бр. 8/75), републичкиот секретар за вна-
трешни работи во согласност со републичкиот се-
кретар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА АВТО-ШКОЛИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува наставниот 

план и програмата, како и начинот на подгот-
вувањето на кандидатите за возачи на моторни 
возила и за возачи на трактори во авто-школите 
(кандидати), опремата со која авто-школите мо-
раат да располагаат и евиденциите сврзани со 
подготвувањето на кандидатите. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 14 мај 1975 
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Член 2 
Автсншколите можат да ги подготвуваат само 

оние кандидати кои ги исполнуваат пропишаните 
услови за подготвување. 

Член 3 
Во наставниот план на авто-школа, за канди-

датите кои за прв пат се подготвуваат за полага-
ње на возачки испит, бројот на наставните часови 
изнесува: 

1. Прописи за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата — 35 наставни часови; 

2. Познавање на моторни возила — само за кан-
дидат кој се подготвува за полагање на возачки 
испит за управување со моторни возила од кате-
гориите Ц или Д — 50 наставни часови; 

3. Управување со моторни возила од катего-
риите Б или Ц или со трактор — 30 наставни ча-
сови. 

Бројот на наставните часови за подготвување 
во управување со моторни возила од категори-
јата А, како и за дополнително подготвување во 
управување со моторни возила од категориите Б 
и Ц може да изнесува и помалку од 30 наставни 
часови, зависно од потребите и барањето на кан-
дидатот. 

За кандидат кој поседува возачка дозвола или 
дозвола за возач на трактор а се подготвува за 
полагање возачки испит за управување со мотор-
ни возила од друга категорија, наставниот план го 
опфаќа само подготвувањето во управување со мо-
торно возило кое изнесува: 

а) за кандидат кој поседува возачка дозвола 
за управување со моторни возила од категори-
јата А — 30 наставни часови; и 

б) за кандидат кој поседува возачка дозвола 
за управување со моторни возила од другите ка-
тегории или за возач на трактор -— 10 наставни 
часови. 

Член 4 
Наставните програми отпечатени се во прилог 

на овој правилник и се негов составен дел (При-
лог 1). 

Член 5 
Наставниот час од прописите за безбедност на 

сообраќајот на патиштата и од познавањето на 
моторните возила (теоретска настава) трае 45 ми-
нути, а од управување со моторни возила или 
трактор (практична настава) — 60 минути. 

Во еден ден може со кандидатите да се одр-
жат најмногу четири наставни часа од теоретската 
настава, а два наставни часа од практичната на-
става. 

Член 6 
Практичната настава во еден работен ден за 

возач-инструктор, кој со авто-школата е во редо-
вен работен однос може да трае најмногу осум 
наставни часови, а за возач-инструктор, кој не е 
во таков работен однос може да трае најмногу 
четири наставни часови, а ако подготвувањето го 
врши во неработни денови за него, за време на 
користењето на својот годишен одмор или во де-
нови кога не го обавува своето занимање наставата 
може да трае и до осум наставни часови. 
! Ј 

Член 7 
Возач-инструктор може на пат да почне со 

практична настава ако кандидатот го завршил по-
четното подготвување во практичната настава во 
траење од најмалку шест наставни часови. 

Половината од почетното подготвување може 
да се заврши и на тренажери. 

Член 8 
Кандидат за возач може сам да го избере мо-

торното возило или тракторот за изведување на 
практичната настава. 

Член 9 
За изведување на теоретската настава, авто-

школата мора да обезбеди посебна просторија (са-
ла, училница), која не може да е дел на угости-
телски објект, која има на јмалку површина од 
1,5 м2 и волумен од 4 м3 по кандидат, греење во 
температура од 18—20С0, природна вентилација и 
осветлување со на јмалку 150 лукса. 

Член 10 
Во просторијата од член 9 на овој правилник 

мора да има особено: 
— нужен број столици или клупи со наслон, 

работни маси и закачалка за облека; 
— училишна табла, лењир, сунѓер и креди во 

боја; 
— шеми или макети на сообраќајните знаци и 

ознаките на коловозот; 
— шеми на разни сообраќајни ситуации на пат 

особено за раскрсници со регулиран и ^ р е г у л и -
ран сообраќај, со приказ на правилата за пред-
ности, движење и поведение; 

— макети на раскрсници со вкрстосување и 
составување на патишта од иста и нееднаква в а ж -
ност вон од нивото на крстосување и составу-
вање; 

— макети на семафор; 
— пресек на двотактен и четворотактен мотор; 
— уреди и делови на уреди и опрема на мо-

торни возила и други 'делови според програмата 
за познавање на моторните возила; 

— шеми за поважните уреди на моторните во-
зила ; 

— прописи од областа на безбедноста на соо-
браќајот на патиштата со соодветна стручна лите-
ратура. 

Шемите и макетите од претходниот став можат 
да се заменат со соодветни слајдови, дијапозитиви 
или дијафилмови заради прикажување со дијапро-
ектор или соодветна друга апаратура. 

Член 11 
Моторно возило за практична настава на авто-

школа треба да ги исполнува следните услови: 
— сериски да е произведено; 
— да има двојни ножни команди; 
— да има две возачки огледала од обете надво-

решни страни на предниот дел на возилото; и 
— да се осигурани лицата во возилото. 
Моторното возило од претходниот став треба да 

има метална табла со димензии 7 5 x 1 5 см која е 
жолто обоена и на неа од обете страни со црни 
слова испишан е текстот: „Авто-школа". Оваа таб-
ла е во рефлектиречка материја или осветлена со 
сопствен извор на светлина, која се поставува по-
пречно од надворешната страна на кровот на мо-
торното возило. 

Член 12 
Авто-школата води матична книга за кандида-

тите, дневник за теоретската настава со прозив-
ник и картон за практичната настава. 

Член 13 
Матичната книга содржи: реден број, презиме 

и име, датум и место на раѓање, место на ж и -
веење и адреса, занимање и категорија на моторни 
возила за ко ја се подготвува кандидатот, прези-
ме и име на возачот-инструктор што го подготвува 
кандидатот, број на проведени наставни часови и 
датум на почетокот и завршетокот на наставата. 

Член 14 
Дневникот за теоретска настава со прозивни-

кот содржи: датум и час на одржување на наста-
вата, предметот што се предава со методската еди-
ница и потпис ( на наставникот, како и личните 
имиња на кандидатите со податоци за посетува-
њето на наставата. 
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Член 15 
Картонот за практичната настава содржи: на-

зив на авто-школата, презиме и име на возачот-
инструктор и регистарскиот број на дозволата за 
возач-инструктор; реден број од матичната книга; 
категорија на моторното возило за која се подгот-
вува кандидатот; презиме и име, датум и место 
на раѓање, место на живеење и адреса и зани-
мање на кандидатот; вид, марка, регистарски број 
и сопственост на моторното возило; методска еди-
ница со потребно време и место каде треба да 
се изведува; ден и час на изведувањето на наста-
вата и потписи на возачот-инструктор и канди-
датот. 

Член 16 
Возачот-инструктор мора да го има к а ј себе 

уредно пополнетиот картон за практичната настава 
и да го покаже на барање на овластено службено 
лице. 

Картонот за практичната настава, кога настава-
та не е потполна, се означува со дополнително 
подготвување. 

Картонот за практичната настава по завршу-
вањето на подготвувањето се сложува во карто-
теката по азбучен ред и се чува на јмалку две го-
дини. 

Член 17 
За соодветното подготвување авто-школата на 

кандидатот му издава и потврда на образец што 
е отпечатен кон овој правилник и е негов соста-
вен дел (Прилог 2). 

Член 18 
Со парична казна од 1000 до 10.000 динари 

ќе-се казни за прекршок авто-школа: 
1. ако практичната настава не ја изведува спо-

ред наставниот план и наставните програми (чл. 
3 и 4); 

2. ако дозволи или нареди да се изведува 
практична настава на пат на оној кандидат кој не 
го завршил почетното подготвување (член 7 став1); 

3. ако дозволи или нареди за практична на-
става да се користи моторно возило што не ги 
исполнува пропишаните услови или што не е про-
писно означено (член 11); 

4. ако не ја води или не ја води точно и 
уредно пропишаната евиденција за подготвувањето 
на кандидатите (член 12); 

5. ако издаде потврда на лице кое не се под-
готвувало според овој правилник или потврдата 
не е соодветна на извршеното подготвување 
(член 17). 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во авто-школата со парична 
казна од 200 до 1000 динари. 

Член 19 
Со парична казна од 500 до 5000 динари ќе се 

казни за прекршок авто-школа ако дозволи или 
нареди на возач-инструктор да изведува во еден 
ден повеќе наставни часови отколку што е про-
пишано (член 5 став 2 и член 6). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во авто-школата со парична 
казна од 100 до 500 динари. 

Член 20 
Со парична казна од 200 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок возач-инструктор: 
1. ако изведува практична настава на пат со 

кандидат кој не го завршил почетното подготву-
вање (член 7 став 1); 

2. ако за практичната настава користи моторно 
возило што не ги исполнува пропишаните услови 
или што не е прописно означено (член 11); 

3. ако при изведувањето на практичната на-
става го нема к а ј себе или не го покаже на ба-
рање на овластено службено лице картонот за 

практичната настава или ако тој картон неуред-
но е пополнет (член 16 став 1). 

Член 21 
Постојните авто-школи се должни својата ор-

ганизација и работа да ја усогласат со одредбите 
на овој правилник во рок од 60 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 05-3676/1 
19 март 1975 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Мирко Буневски, с. р. 
Согласен: 

Републички секретар 
на образование и наука, 
Љупчо Кипровски, с. р. 

Прилог 1 

НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 
НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ . 

I. Наставна програма од прописите за безбедност 
на сообраќајот на патиштата 

1. Општи прашања — 4 наставни часа: 
— видови прописи за безбедноста на сообра-

ќајот на патиштата (меѓународни конвенции, сојуз-
ни и републички закони со нивни подзаконски ак-
ти и одлуки на собранијата на општини); 

— поделба на јавните патишта, нивното одр-
ж у в а њ е и користење; 

— фактори што влијаат на психофизичката 
способност на возачите на моторно возило (вид, 
слух, замор, внимание, време на реакција, алко-
хол, труење со јаглен-моноксид и душевна рамно-
тежа). 

2. Општи правила на сообраќајот — 6 настав-
ни часа: 

— општи обврски за возачите на моторни во-
зила; 

— вклучување во сообраќај и промена на на-
чинот и правецот на движење; 

— страна на движењето; 
— брзина на движењето; 
— разминување; 
— престигнување; 
— обиколување; 
— знаци за предупредување; 
— запирање и паркирање; 
— пресекување на колона на пешаци. 
3. Посебни правила на сообраќајот — 8 на-

ставни часа: 
— сообраќај на моторни и приклучни возила; 
— превоз на лица со возила; 
— употреба на светлата ноќе и дење во слу-

ча ј на намалена видливост; 
— растојание помеѓу возилата во движење; 
— означување на запрени возила; 
— сообраќај на трамваи и на други возила на 

шини; 
— сообраќај на велосипеди, велосипеди со мо-

тор и мотоцикли; 
— сообраќај на запрежни возила и движење 

на добиток; 
— движење на пешаци; 
— сообраќај на раскрсници (поим и поделба на 

раскрсниците и начини на регулирање на сообра-
ќајот на раскрсница); 
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— правила за движење и предности на рас-
крсница; 

— движење на раскрсница вон од нивото на 
патиштата и со кружен тек на сообраќај; 

— сообраќај на патен премин преку желез -
ничка пруга; 

— сообраќај на автопат и пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила; 

— сообраќај во тунел; 
— возила под придружба; 
— возила со право на првенство за мину-

вање; 
— пробно возење; 
— влечење на возило; 
— превоз на опасни материи; 
— должноста во случај на сообраќајна не-

згода; 
— спортски и други приредби на пат; 
— сообраќај по неповолни временски услови. 
4. Сообраќајни знаци — 4 наставни часа: 
— сообраќајни знаци како фактор за безбед-

ност и нивна поделба; 
— знаци за опасност; 
— знаци за изречени наредби; 
— знаци за известување; 
— дополнителни табли; 
— светлосни сообраќајни знаци и светлосни 

ознаки; 
— ознаки на коловозот. 
5. Прописи за возачите на моторни возила и 

возачи-инструктори — 2 наставни часа: 
— право на управување со моторни возила и 

услови за добивање на возачка дозвола; 
— подготвување на кандидат за возач и за 

возачки испит; 
— возачки испит; 
— возачки дозволи и дозвола за возач на 

трактор; 
— категории на моторни возила за кои се из-

даваат возачки дозволи; 
— важење и продолжување на важењето на 

возачките дозволи и дозволата за возач на трак-
тор; 

— пријавување на промената на живеалиш-
тето; 

— војна возачка дозвола и нејзина замена 
со возачка дозвола; 

— странска возачка дозвола и нејзина замена 
со возачка дозвола; 

— издавање нова возачка дозвола или дозво-
ла за возач на трактор наместо загубена или до-
траена; 

— меѓународна возачка дозвола и превод на 
југословенска возачка дозвола; 

— одземање на возачка дозвола; 
— контролен здравствен преглед на возачи; 
— контрола на алкохолизираност на возачи; 
— траење на управувањето со моторно во-

зило; 
— одговорност на возачите (прекршочна, кри-

вична и материјална); 
— право на добивање дозвола за возач-ип-

структор; 
— обврски на возачот-инструктор спрема кан-

дидатите ; 
6. Прописи за возилата — 2 наставни часа: 
— основни мерки за безбедност; 
— регистрација на моторни и приклучни во-

зила; 
— обврска и услови за регистрација; 
— привремена регистрација; 
— возила со странска регистрација; 
— евиденција за регистрираните моторни и 

приклучни возила; 
— важење и продолжување на важењето на 

регистрациј ата; 
— пријавување на промената на возилото; 
— издавање нова сообраќајна дозвола и ре-

гистарски таблици наместо загубени или дотраени; 

— бришење од евиденцијата" на регистрира-
ните возила (дерегистрација); 

— исклучување на возило од сообраќај; 
— технички преглед на моторни и приклучни 

возила. 
7. Прописи за уредите и опремата на возилата 

што се од посебно значење за безбедноста на соо-
браќајот — 5 наставни часа: 

— уред за управување: улога, основни делови 
и принцип на работа; 

— уреди за запирање: улога и видови на кочни 
системи на моторни возила; 

— работна кочница: улога, ефикасност, уедна-
ченост на дејствување; 

— помошна кочница: улога, принцип на работа 
и ефикасност на кочење; 

— светлосни и светлосно-сигнални уреди: уло-
га, видови, светлосни уреди за осветлување на па-
тот (големо, соборено светло и светло за магла), 
состојба, број, положба, боја, пригоденост, ф у н к -
ционирање, меѓусебна поврзаност со пропишаните 
светла; 

— светлосни уреди за означување на возило-
то: предни светла, задни светла, улога, положба, 
број, боја, уедначеност на видливоста, функциони-
рање и поврзаност со другите пропишани светла; 

— габаритни светла: улога, број, положба, бо-
ја, функционирање и поврзаност со другите про-
пишани светла; 

— жолто-ротационо светло: улога, положба, 
видливост, боја и функционирање; 

— светла за осветлување на задната регис-
тарска таблица: улога, проицирање на светлост 
наназад, боја, функционирање и поврзаност со 
другите пропишани светла; 

— катадиоптери: улога, број, положба, боја, 
форма, површина и видливост; 

— светлосно-сигнални уреди за давање свет-
лосни знаци и работата на покажувачите на пра-
вецот: улога, положба, број, боја, функционирање, 
видливост, зачестеност на мигањето и друго за 
мигавците; 

— стоп-светла: улога, положба, број, боја, 
функционирање и друго; 

— уред за давање звучни сигнали: улога, ви-
дови и функционирање; 

— уреди што овозможуваат нормална видли-
вост: ветробранско стакло и други застаклени по-
вршини, улога, провидност, поседување ознака на 
сигурносно стакло и др.; 

— бришачи на ветробранот: улога, број, ф у н к -
ционирање, ефикасност и др.; 

— перачи на ветробранот: улога, состојба и 
функционирање; 

— возачки огледала: улога, број, положба, 
функционирање и можност за дотерување; 

— контролни и сигнални уреди: брзиномер со 
патомер и со светилка за осветлување, неговата 
улога и функционирање. Контролна сина лампа за 
големото светло: улога, функционирање, истова-
реност на палење со друго светло; 

— светлосен или звучен сигнализатор на кон-
тролата на работата на покажувачот на правецот; 

— задолжителна опрема на возилата (знак за 
означување на запрено возило — трокут, кутија за 
прва помош, резервни сијалички, апарати за гас-
нење на пожар, клинести подметки, тахограф и 
ДР.). 

8. Надлежност за вршење контрола и регули-
рање на сообраќајот на патиштата и посебните 
овластувања на службените лица во контролата и 
регулирање на патниот сообраќај — 3 наставни 
часа: 

— право на запирање, контрола и регулирање; 
— право на казнување на лице место за сторе-

ни прекршоци и во одредени случаи; 
— исклучување на возачот од сообраќај, во 

кои случаи и постапка; 
— исклучување на возило од сообраќај, во кои 

случаи и постапка; 
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— упатување на возило на вонреден технички 
преглед; 

— право да нареди отстранување на возило од 
определено место; 

— да нареди отстранување на одделни недо-
статоци на возилото или товарот, и во определен 
рок, на определено место и време да се јави во-
зачот со отстранети недостатоци; 

— упатување на возач на контролен здравст-
вен преглед; 

— упатување на возач за проверка на знаење; 
— одземање на возачката дозвола на лице 

место во одредени случаи и за одредени пре-
кршоци ; 

— други овластувања на милицијата (повику-
вање за сообраќајната поука, приведување, з а -
држување, употреба на физичка сила, гумена пал-
ка, огнено оружје, вршење претреси, користење на 
превозни средства и др.); 

— односи на реализацијата: овластено служ-
бено лице — учесник во сообраќајот; и 

— постојана внатрешна контрола во организа-
циите на здружениот труд што вршат јавен пре-
воз или превоз за сопствени потреби. 

9. Основни поими за осигурување на моторни 
возила — 1 наставен час: 

— основни поими за осигурување на моторни 
возила, со посебен осврт на задолжителното оси-
гурување на штети спрема трети лица. 

П. Наставна програма од познавањето на моторни 
возила 

1. Возило и мотор со уреди — 12 наставни 
часови: 

— значењето на моторните возила во јавниот 
сообраќај; 

— возила: поделба спрема намената, конструк-
цијата, погонските горива и врстата на моторот. 
Долни и горни колски построг, со деловите и наме-
ната; 

— рамот на возилото, улога и врсти; 
— товарен сандук, улога и врсти; 
— мотор: врсти и улога, главни делови и нив-

ниот опис. Принцип на работа во четворотактен 
мотор; 

— стублина (цилиндер): улога и опис. Степен 
на компресијата и компресивниот простор; 

— клип, клипњача, работилка со замаец, гла-
ва на моторот и разводниот механизам со венти-
лите: улога, опис и принципот на работа; 

— подмачкување на моторот: врсти, начин и 
потреба за подмачкување, Менување маслото во 
моторот; 

— масла и мазива за подмачкување на мотов-
ни возила; врсти, својства и избор на масла за мо-
тор, менувач и диференцијал; 

— напојување на моторот со течно гориво: на-
чин на напојување и уредот за нагазување со не-
говите составни делови и принципот на работа к а ј 
ОТО и дизел мотор; 

— карбуратор: врсти, улога, основни делови и 
ПРИНЦИПОТ на работа. Чинители кои влијаат на со-
ставот на гасната мешавина; 

— горива за ОТО и дизел мотор: состав на 
ЈУС, октански и центански број; 

— ладење на моторот: потреба, врсти, основни 
делови на уредот за ладење со помош на течности 
и воздух, добри и лоши страни к а ј едниот и дру-
гиот начин на ладење; 

— антифриз, неговата употреба и својства; 
— батериско палење: улогата на индукциониот 

калем, прекинувачот, кондензаторот и разводникот 
на палењето. Регулирање на палење: 

— свеќиии: врсти, улога и опис, и топлотната 
вредност. 

2. Преносни механизми и уреди за запирање и 
управување — 10 наставни часови: 

— преносен уред — спојници (квачило), мењач, 
карданско вратило и диференцијал: врсти, улога, 
основни делови и принципот на работа; 

— предно и задно обесување: улога на предната 
оска на федерите, амортизерите, тркалата и гу-
мите; 

— гуми: избор, профил и димензија. Притисокот 
во гумите и неговата важност за безбедноста и 
трајноста на гумите; 

— уред за управување: врсти, улога, основни 
делови и принципот на работа. Улогата и прин-
ципот на работа на серво и пневматско серво 
управувач; 

— уред за запирање (кочници); улога, врсти на 
кочни системи на моторни возила, основни делови 
и принципи на работа на механички, хидроулич-
ни, воздушни и комбинирани кочници. Работа на 
двокружен и трокружен систем на хидроулични 
кочници. Диск кочници; 

— моторни кочници: улога и принцип на ра-
бота; 

— регулатор за поднесување интензитетот на 
кочењето и неговата улога; 

— работна, помошна и паркирна кочница: уло-
га, ефикасност и изедначеност на дејствувањето; 

— покажувач на расположивиот притисок во 
пневматските уреди на работната кочница, улога и 
неговата функција . 

3. Двотактен и дизел мотор — 3 наставни часа: 
— двотактен бензински мотор и принципот на 

неговата работа; 
— дизел мотор: принципот на работа на уредите 

за напа јање со течно гориво. Разликата помеѓу 
ОТО и дизел мотор по начинот на работата, дело-
вите, горивото и потрошувачката. 

4. Електрични уреди — 3 наставни часа: 
— акумулатор (батерија): улога, опис и одр-

жување; 
— гиератор (динама): улога, основни делови и 

принципот на работа; 
— автоматски прекинувач и реглер, со нивната 

улога; 
— електричен покретач (стартер): улога, основ-

ни делови и принципот на работа. 
5. Светлосни и светлосно-сигнални уреди — 5 

наставни часа: 
— светлосни и светлосно-сигнални уреди: уло-

га, врсти, светлосни уреди за осветлување на па-
тот (големо светло, соборено светло и светло за 
магла); состојба, број, положба, боја, подесеност, 
(функционирање, меѓусебна поврзаност и др.; 

— светлосни уреди за означување на возилото: 
предни светла, задни светла, со нивната улога, по-
ложба, боја, изедначеност, видливост, функциони-
рање, поврзаност и друго; 

— габаритни светла: улога, број, положба, боја, 
функционирање, поврзаност со другите светла и 
др.; 

— жолто ротационо светло: улога, положба 
видливост, боја, фзшкционирање и др.; 

— светла за осветлување на задната регистар-
ска таблица: улога, продор на светлосните зраци, 
боја, функционирања, поврзаност со другите свет-
ла и др.; 

— катадиоптери (мачји очи): улога, број, по-
ложба, боја, форма, површина и видливост; 

— светлосно-сигнални уреди за давање свет-
лосни знаци: покажувачи на правецот — мигав-
ци: улога, положба,, број, боја, функционирање, 
видливост и бројот на трепкањето; 

— стоп-светла: улога, положба, број, боја и 
функционирање. 

6. Останати уреди на возилото — 5 наставни 
часа: 

— уред за давање звучни сигнали: улога, вр-
сти, составни делови на уредот, состојба, функци-
онирање, интензитет на звучните сигнали и др.; 

— уреди што овозможуваат нормална видли-
вост: улога, ветробранско стакло и други застак-
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лени површини, состојба, провидност и ознака на 
сигурносното стакло; 

— уред за одмрзнување и одмаглување на ве-
тробранот, уред за греење и проветрување на ка -
бината на возачот и просторот за патниците: уло-
га и користење; 

— бришачи на ветробранот: улога, број ф у н к -
ционирање, ефикасност, со перачот на ветробранот, 
нивната состојба и функционирање; 

— возачки огледала: улога, број, положба, 
функционирање, можноста за подесување и нив-
ното користење; 

— електрични осигурувачи и нивната улога; 
— контролни и сигнални уреди: брзиномер со 

патомер и светилка за осветлување со нивната 
улога и функционирање. Контролна сина лампа 
за големото светло: улога, функционирање и повр-
заност со другите светла; 

— тахограф, неговата улога и состојба; 
— светлосни или звучни сигнализатор за кон-

трола на работата на покажуваните на правецот 
(мигавците): улога, функционирање, видливост и 
истовремено активирање со покажуваните на пра-
вецот; 

— уред за одвод на согорените гасови: улога, 
основни делови и нивна состојба, издувната цевк^ 
и обоеноста на издувните гасови; 

— максимално ниво на дозволената бука на мо-
торните возила. 

7. Опрема на возилата — 4 наставни часа: 
— брави на вратите, со нивното осигурување, 

држање и состојби; 
— завесици на задните блатобрани-калници: 

улога, состојба, положба и големина; 
— приклучоци за сигурносни појаси и нивната 

улога; 
— уреди за обезбедување на возилото од к р а ж -

ба: улога, врсти, функционирање и нивна упо-
треба; 

— опрема на возилата: апарат за гасење по-
жар, прицврстеност, ознака на рокот на траење 
и др.; 

— зимска опрема на возилото: зимски гуми, со 
и без шајки, синџири, песок, лопата, крута врска-
руда, ј а ж е и др.; 

— знак за означување на запрено возило на 
коловозот — трокут: улога, боја и начинот на по-
ставување; 

— уред за сигнализација на недозволениот 
притисок во пневматициите: улога и негова ф у н к -
ција на возилата на кој таквиот уред е задол-
жителен; 

— влечен уред за спојување на влечното и 
приклучното возило: прицврстеност и помошна 
врска. 

8. Преглед на возилото, дефекти и нивно от-
клонување — 8 наставни часа: 

— преглед на моторното возило пред, за тзре-
ме и после употребата; 

— дефекти на моторните возила, пронајдување 
и нивно отстранување на: светлата и светлосно-
сигналните уреди, уредот за довод на гориво и 
спроведувањето на гасната смеса, уредот на бате-
риското палење за создавање варница на с в е т ц и -
те, уредот за ладење, уредот за запирање, уредот 
за управување, и др. Вадење, наместување и по-
правка на пневматициите (гумите). 

Ш. Наставна програма од управување со моторни 
возила 

Почетно подготвување 

1. Час: 
— запознавање со возилото на кое се врши 

подготвувањето, неговите основни карактеристики 
и што зафаќа прегледот на возилото; 

— влегување во возилото, положба на воза-
чот на седиштето, запознавање со инструментите 

на контролните уреди, командите и начинот на 
нивната употреба; 

— пуштање на моторот во работа, менување еш 
слепените на преносот во место и постигање на 
работна температура; 
2. Час: 

— пуштање на моторот во работа, тргнување 
од местото, промена на I и П степен на преносот 
во возење со сопирање (со раздел или меѓугас или 
без нив); 

— одржување на правецот на движењето со 
двете раце — и со менување на брзините; 
3. Час: 

— возење наназад: одржување на правецот на 
определена должина, влегување на бочен пат со 
скршнување на десно; 

— повторување и поврзување на претходните 
дејствија; 
4. Час: 

— движење низ импровизирани раскрсници, 
раскрсници на патишта од исто значење со приме-
на на постојни сообраќајни знаци како и пропуш-
тање на возила со право на првенство на минува-
ње (се спроведува во рамките на можностите што 
ги дава местото каде се врши почетното подгот-
вување) ; 
5. Час: 

— работа со управувачот при нагли промени 
на правецот на движењето со полукружно скрш-
нување на возилото без маневра ,на поширок про-
стор и со двојна маневра на ограничен простор; и 
6. Час: . 

— запирање и паркирање на возилото: кон 
десниот и левиот раб на коловозот и на место 
определено за паркирање со возење напред однос-
но наназад со употреба на пропишани сигнали; 

Подготвување на јавен пат надвор од населено 
место 

7. Час: 
— вклучување во сообраќајот, промена на на-

чинот и правецот на движењето; 
8. Час: 

— разминување, престигнување и обиколу-
вање; 
9. Час: 

— промена од најмалиот до најголемиот сте-
пен на преносот со одржување на правецот, рабо-
та со педалата на гаста и работната кочница при 
забрзување и успорување; 
10. Час: 

— возење на нагорница, сопирање на нагорни-
ца со употреба на рачна — помошна и работна 
сопирачка; 

— паркирање на нагорница; 
— возење наназад на нагорница; 

11. Час: 
— возење на надолница, сопирање на возилото, 

движење на надолница, намалување на движење-
то со помош на моторот и префрлување во пони-
зок степен на преносот; 

— паркирање на надолница; 
— возење наназад на надолница; и 

12. Час: 
— возење ноќе со употреба на светлата. 

Подготвување на јавен пат во населено место 

13. Час: 
— вклучување во сообраќајот, промена на на-

чинот и правецот на движењето; 
— возење наназад; 

14. Час: 
— возење на улица со послаб сообраќај; 
— престојување пред раскрсница со свртува-

ње вдесно и давање на пропиени сигнали; 
15. Час: 

— возење на улици со интензивен сообраќај: 
разминување, престигнување, обиколување и да-
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вање на знаци за предупредување на другите учес-
ници во сообраќајот, како и користење при тоа 
па ретровизорот (возачкото огледало); 
16. Час: 

— почитување на правото за предимство на 
пешаците на пешачки премин; 

— застанување и паркирање; 
— влегување и излегување од паркиралиште; 
— паркирање на нагорница и надолница; 

17. Час: 
— возење во густ сообраќај; 
— премин низ раскрсници, престојување пред 

раскрсници, скршнување на раскрсници и вклучу-
вање на пропиените сообраќајни ленти од бочниот 
пат, почитување на сообраќајните знаци и сигнали: 

— постапка по запирање на возило пред рас-
крсница; 

— постапка на раскрсници со светлосни соо-
браќајни знаци (семафори), непосредно кога при 
доаѓањето се појави жолто светло; 
18. Час: 

— минување со возилото покрај запрено вози-
ло за јавен превоз на патници на автобуска стапи-
ца, кога патниците влегуваат и излегуваат од так-
вото возило или преминуваат преку коловозот; 

— држање на правилно растојание помеѓу во-
зилото во движење; 

— бочно паркирање помеѓу две возила на огра-
ничен простор; 
19. Час: 

— полукружно свртување на возилото без или 
со маневра, надвор и на површини на кој се врши 
јавен сообраќај, правилно свртување на управува-
чот за време на движењето на возилото; 
20. Час: 

— сообраќај на премин на пат преку желез -
ничка пруга; 

— возење на пат надвор од населено место со 
развивање на поголеми брзини; 
21. Час: 

— проверување на односот спрема другите 
учесници во сообраќајот; 
22 до 26 Час: 

— возење на пат со интензивен сообраќај низ 
населени места и надвор од населени места; 

— вежбање и поврзување на сите претходно 
минати дејствија; 

27 и 28 Час: 
— возење ноќе во населено место со ^аотреба 

на светлата во разни ситуации; и 
29 и 30 Час: 

— возење во населено место со проверка на 
знаењата и вештините со управување со возилото 
и со почитување на сообраќајните знаци и пред-
ностите на другите учесници во сообраќајот. 

За кандидат кој поседува возачка дозвола за 
управување со моторни возила (член 3 став 2 бук-
ва б) наставата од управување со моторни возила 
се изведува по оваа програма предвидена за часо-
вите од 21 до 30. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

173. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на индустријата за градежни матери-
јали — производителот и претставниците на потро-
шувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ 
МАТЕРИЈАЛИ - НЕГАСЕНА (КАМЕНА) И ХИ-

ДРАТИСАНА ВАР ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителот и потро-
шувачите на производите од индустријата за гра-
дежни материјали на ден 18. Ш. 1975 година, склу-
чија и потпишаа спогодба за промена на затечените 
цени, така да можат да ги зголемат постојните 

продажни цени без менување на купопродажната 
услови, и тоа: 

а) негасена (камена) вар 0,50 дин. за 1 кгр. 
б) хидратисана вар 0,58 дин. за 1 кгр. 
2. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 

давањето согласност од Републичкиот завод за це-
ни, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени, со решение бр. 02-196/2 од 3. 
IV. 1975 година. 

Претставник на производителот: Керамичка ин-
дустрија „Ќиро Ќучук" — Т. Велес. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: ГП 
„Бетон" — Скопје, ГП „ П е л а г о н и ј а " — Скопје, ГИ 
„Маврово" — Скопје \ Г П „Гранит" — Скопје, ГП 
„Илинден" — Скопје, ГП „Техника" — Скопје, ГП 
„Козјак" — Куманово, ГП „Слога" — Ресен, Трг. 
прет. „Караорман" — Скопје, Трг. прет. „Јавор" — 
Битола, Трг. прет. ,.Јасен" — Прилеп, Трг. прет. 
„Даб" — Т. Велес и Трговското претпријатие „Бор" 
Кичево. 
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174. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за начинот и 

постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставници на индустријата за градежни материјали 
— производителите и претставници на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ 
МАТЕРИЈАЛИ-ГЛИНЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО СР 

МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителите и потро-
шувачите на производите од индустријата за гра-
дежни материјали на ден 18. Ш. 1975 година, склу-
чија и потпишаа спогодба за промена на затече-
ните цени за глинени производи, така да можат ,за 
ги зголемат постојните продажни цени за 16%, 
според ценовникот за глинени производи што е 
составен дел на спогодбата. 

2. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето согласност од Републичкиот завод за це-
ни, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

3. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени, со решение бр. 02-179/2 од 8. 
IV. 1975 година. 

Претставници на производителите: „Пролетер" 
- - Скопје, „ П а р т и з а н и " — с. Драчево, „Ќиро Ќ у -
чук" — Т. Велес, „8 Ноември" — Неготино, „КИБ" 
— Битола, „Еленица" — Струмица, „Пролетер" — 
Виница, „КИК" — Куманово, „Славеј" — Арби-
ново, „Вранештица" — Кичево, „Рекорд" с. Моро-
ните , „Вардар" — Гостивар, „Победа" — Прилеп, 
,.Брегалница" с. Кучичино, „Слога" - Ресен и „Не-
метали" — Тетово. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: ГП 
„Бетон" — Скопје, ГП „Пелагонија" — Скопје, ТП 
,.Маврово" — Скопје, ГП „Техника" — Скопје, ГИ 
„Гранит" — Скопје, ТП „Илинден" — Скопје, ТП 
„Младост" — Т. Велес, ТП „Козјак" — Куманово, 
ГП „Слога" — Ресен, Трг. прет. „Караорман" -
Скопје, Трг. прет. „Јавор" — Битола, Трг. прет. 
,,Јасен" — Прилеп, Трг. прет. „Даб" — Т. Велес, и 
Трг. претпријатие „Бор" — Кичево. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

175. 
Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца и Основни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, на седниците на 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-
гите — работници и на Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржани на 3 април 1975 
година, со рамноправно учество, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРЕ-
МА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето на пра-
вото на надоместок за спрема на новородено дете 
кој припаѓа на осигурениците-работници од Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес. 

Член 2 
Висината на надоместокот за спрема на ново-

родено дете изнесува 250 динари. 
Надоместокот за спрема на новородено дете се 

исплатува на осигурениците доколку се исполне-
ти условите за користење на тоа право предвиде-
ни во општите акти на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот за спрема на новородено дете го 

исплатува Стручната служба на Општинската за-
едница на основа на поднесено барање од страна 
на осигуреникот. 

Кон барањето се прилага оценка од лекар-ги-
неколог според која породувањето ќе уследи во 
рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, 

односно извод од матичната книга на родените, или 
доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа 
дете помошта не е исплатена, или потврда од ма-
тичната организација на здружениот труд во здрав-
ството во случај на мртвородено дете. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 01-162/1 

3 април 1975 година 
Титов Велес 

Претседател, 
Љ. Ашиков, с. р. 

176. 
Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца и Основни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, на седниците 
на Соборот на делегатите на корисниците на услу-
гите — работници и на Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржани на 3 април 1975 
година, со рамноправно учество, донесе 

О Д Л У К А 

ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
ГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на на-

доместокот, условите за стекнување и начинот на 
остварувањето на правото на погребните трошоци 
и посмртната помош во случај на смрт на оси-
гуреник или осигурено лице на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Титов Велес. 
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Член 2 
Надоместокот за погребни трошоци се утвр-

дува во износ: 
1. 600 динари — во случај на смрт на осигу-

рено лице до 1 година возраст; 
2. 850 динари — во случај на смрт на осигу-

рено лице од 1 до 7 годишна возраст; 
3. 1.100 динари — во случај на Смрт на оси-

гурено лице од 7 до 14 годишна возраст; 
4. 1.400 динари во случај на смрт на осигуре-

ник односно осигурено лице постаро од 14 годиш-
на возраст. 

Член 3 
Во случај да осигуреното лице умре во стран-

ство за време на привремениот престој во странство 
надоместокот од претходниот член се зголемува за 
50%. 

Член 4 
Надоместокот на погребните трошоци се ис-

платува на лицата кои ќе го извршат закопот на 
осигуреното лице односно осигуреникот врз основа 
на изводот од матичната книга на умрените, по-
тврда за извршениот закоп и здравствената леги-
тимација на умреното лице. 

Во случај да осигуреното лице умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатското претставништво 
на нашата земја во странство дека закопот е из-
вршен во странство. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во височина 
на едномесечен износ од основата за надоместок на 
личниот доход, односно едномесечната последна 
пензија, материјалното обезбедување или привре-
мениот надомест, при што се зема предвид и за -
штитниот додаток кој се исплатува со пензијата, 
како и додатокот на инвалидност кој се исплатува 
со инвалидската пензија што му припаѓале на 
умрениот осигуреник по прописите на пензиското и 
инвалидското осигурување, доколку се исполнети 
условите за посмртна помош предвидени со од-
редбите на општите акти на Заедницата. 

Член 6 
Барањето на исплата на надоместокот на по-

гребни трошоци и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта на осигуреникот односно осигуре-
ното лице. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-162/2 
3 април 1975 година Претседател, 

Титов Велес Љ. Ашиков, с. р. 

177. 
Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
и Основни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Титов Велес, на седниците 
на Соборот на делегатите на корисниците на услу-
гите — работници и на Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржани на 3 април 1975 
година, со рамноправно учество донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТ-

ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на упот-

ребата на превозните средства, условите и начи-

нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот на трошоци-
те за исхрана и сместување за време на патување 
и престој во друго место, која им припаѓа на оси-
гурените лица на товар на средствата на фондот 
на Заедницата, а во случаите кога користат здрав-
ствена заштита на начин пропишан со општите 
акти на Заедницата. 

НАДОМЕСТОК НА ПРЕВОЗНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица од работничкото осигу-
рување за случаите предвидени со општите акти 
на Заедницата во висина на тарифата на јавниот 
сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа / 
на осигурените лица кога поради итноста на слу-
чајот или здравствената состојба, по налог на ле-
карот или здравствената организација, превозот е 
извршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај на претходниот став, 
е извршен без претходен налог на лекарот или 
здравствената организација, оправданоста на пре-
возот и на превозните средства накнадно ја цени 
лекарската комисија на Заедницата. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превозот се 

определува по правило спрема најкусата релација, 
и тоа по основната тарифа од редовните превозни 
средства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случај на патување со железница на ре-
лација до 150 км. во еден правец — П класа од 
патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. 
во еден правец — II класа од брзиот воз; 

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
право на превоз со И класа на пловните возила; 

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа 
право на полна цена на чинењето на превозот. 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместокот на превозните трошоци 
по најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 
од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на тро-
шоците за превоз припаѓа во полн износ. 
! 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи, има право на бесплатно возење при ко-
ристењето на превозните средства на јавниот сооб-
раќај , не му припаѓа надоместок на трошоците за 
превоз. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на случаите кога осигуреното лице има право на 
повластено возење само за определен број патува-
ња во текот на годината. 
! 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на општите акти 
за начинот на користењето на здравствена зашти-
та, не му припаѓа надоместок за патни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради специјалистички преглед, в а ж и по 
правило само за едно патување. Во колку лекарот-
специјалист на кого осигуреното лице му е упа-
тено на прв специјалистички преглед најде дека 
е потребно испитување и лекување и к а ј други 
специјалисти, првобитниот упат в а ж и за сите оста-
нати прегледи. 

Кога осигуреното лице во смисла на претход-
ниот став е упатено односно преземено на амбулан-
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тно специјаЛИСТИЧКА лекување или испитување, из-
дадениот налог важи за сето време додека трае 
лекувањето односно испитувањето. 

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 

ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 7 
Надоместок на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во 
друго место на осигуреното лице му припаѓа како 
следува: 

1. на подрачјето на сопствената општина — во 
износ од 40 динари; 

2. на подрачјето на Републиката — во износ 
од 60 динари; 

3. во Скопје — 70 динари; 
4. надвор од подрачјето на Републиката — 100 

динари; 
5. во останатите републички центри во СФРЈ 

— 150 динари. 
За осигурени лица — деца до навршени 7 го-

дини на живот, надоместоците за исхрана и смес-
тување од претходниот став изнесуваат 50%. 

Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-
тување припаѓа во полн износ ако патувањето и 
престојот во друго место заедно со часовите по-
минати на пат траело повеќе од 12, а помалку од 
24 часа, во половина износ ако патувањето траело 
повеќе од 8, а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не користи преноќевавме, 
износот од полниот надоместок што припаѓа за 
престој подолг од 12 часа се смалува за 30%. 

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и надоместокот за исхрана и сместување ста-
суваат првиот нареден ден по завршеното леку-
вање, односно завршеното патување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-162/3 
3 април 1975 година 

Титов Велес 

Претседател, 
Љ. Ашиков, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на тужи-
телот Сефедин Беќиров од Скопје, против туже-
ната Кенија Бекирова, родена Рашитовска од Зе-
лениково, сега со непозната адреса во Германија, 
под П. бр. 755/74. 

Се задолжува тужената Кенија Беќирова, ро-
дена Рашитова, во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот, да се јави во судот или да ја до-
стави сегашната своја адреса. Во спротивно ќе 
и биде поставен привремен старател во смисла на 
чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на 
тужената во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 755/74 од 
2. IV. 1975 година. (63) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Ис-

маили Шукрија од село Џепчиште, против туже-
ниот Неџат Џевит Ба јрами од село Порој, сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Неџат Џевит Ба јрами во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот или да ја достави својата сегашна 
адреса. 

Во колку во одредениот рок од 30 дена не се 
јави или не ја достави својата точна адреса, ќе 
му биде поставен старател, кој ќе го застапува во 
спорот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 83/75. 
(бб) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Тошо Гудовски од Битола, ул. „Лазо Трнов-
ски" бр. 5, поднесе до овој суд тужба за развод 
на брак против Станка Гудовска, род. Смарс, сега 
во Австралија со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужената Станка е во неизвеснот се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно ќе и биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 204/75. (67) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд по предлог на Зубановски Јордан 
од Битола, се води постапка за докажување смрт-
та на Атанас Ј о т е в с к и од село Велушина. 

Се повикува Атанас Ј о т е в с к и од село Велуши-
на, во колку е во живот, како и секој што знае за 
неговиот живот, да соопшти на судот во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, 
ќе се смета дека неговата смрт е докажана. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 129/75. 
(65) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Општинскиот суд во Прилеп, води постапка за 
прогласување за умрен лицето Мојсоски Јандре, 
бивш од село Долнени, Прилепско, кој исчезнал и 
за кого не се знае дали е жив. Се повикува секое 
лице кое знае било што за исчезнатиот, или за 
неговиот живот да му соопштат на судот во рок 
од 3 месеци од објавувањето на овој оглас. 

По истекот на рокот од 3 месеци, исчезнатото 
лице судот ќе го прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 776/74. 
(68) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор за утврдување на 
сопственост Јакупи Садиков Ружди од село Одри, 
против Јакупи Садика Рушан и др. од село Одри, 
а сега со непозната адреса во Данска. Се повикува 
тужениот Рушан да се јави на судов или ја до-
стави својата адреса во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. Во спротивно ќе му биде по-
ставен старател кој ќе се грижи за неговите пра-
ва и обврски во овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 208/74. 
(62) 

При овој суд се води спор за утврдување на 
сопственост од Пауновски Милан од Скопје, про-
тив тужените Јанковиќ Радмила и др. од Бел -
град, вредност 4.000 нови динари. Бидејќи туже-
ниот Кочовиќ Александров Ратомир од Белград е 
со непозната адреса во Франција, се повикува да 
се ј ави во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или пак да ја соопшти својата адреса. Во спро-
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тивко, по истекот на овој рок, ќе му биде поста-
вен привремен старател кој ќе ги штити неговите 
интереси по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 79/75. (64) 

Загубеното свидетелство за завршено 1У-то од-
деление основно училиште ,издадено од Основното 
училиште во село Врапчиште, Гостиварско, во 
учебната 1938/39 година на име Јаница Стефано-
ска, родена Томовска од Тетово, ул. „123" бр. 31. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 176/74. 
(69) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Работна к н и ш к а на име Дамјан Филипоски, 

ул. „Младен Груески" бр. 15. Гостивар. (1619) 
Свидетелство за VII I одделение, издадено од 

Вечерното училиште — Прилеп на име Петар М а р -
коски, ул. „Цане К о њ а р е ц " бр. 46, Прилеп. (1621) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Браќа Миладинови" — Прилеп на 
име Мурије Кузманоска, ул. „Асено" бр. 11, П р и -
леп. (1622) 

Свидетелство за I клас, издадено од Медицин-
ското училиште во Прилеп на име Тода Б о б а н о -
ска, с. Воѓани, Прилеп. (1623) 

Ученичка к н и ш к а од I година, на име Роберт 
Миха ј ловиќ, Работнички универзитет, Ресен. (1624) 

Свидетелство за IV одделение основно у ч и л и ш -
те на име Фетанет Ха јрули , с. Камењане , Тетово. 

(1625) 
Свидетелство за VII I одделение на име Сефер 

Сулејмани, ул. „Кичевска" бр. 11, Тетово. (1627) 
Свидетелство на име Амет Рамадани, ул. ,,В. 

Тоска" бр. 238, Тетово. (1631) 
Свидетелство од I клас на име Неџбедин Н у -

хиу, с. Џепчиште, Тетово. (1632) 
Работна к н и ш к а на име Томислав Милошевски, 

с. Јанчиште, Тетово. (1633) 
Свидетелство од осумгодишно училиште на 

име Мухамед Османи, с. Равен, Гостивар. (1634) 
Диплома за ѕидаро-тесар, издадена од Бирото 

за труд — Прилеп на име Димко Митроски, с. 
Врбјани, Прилеп. (1635) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
с. Ч а ш к а на име . Лазо С. Панов, с. Еловец, Т. 
Велес. (1636) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Менсур Хасани, с. Чегране, Гостивар. (1638) 

Свидетелство за У Ш одделение на име М л а -
ден С. Николовски, ул. „М. Тито", Делчево. (1639) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Горѓи Димовски, Скопје. (1642) 

Индекс бр. 14857, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Лозанка Симоновска, 
Скопје. (1643) 

Воена здравствена легитимација издадена од 
Скопје на име Л и л ј а н а Јовиќ, Скопје. (1644) 

Воена к н и ш к а издадена од Воена пошта — Лес-
ковац на име Миле Теменговски, Скопје. (1645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алиса Зекирова, Скопје. (1646) 

Воена к н и ш к а издадена од Сплит на име Ма-
ринко Врбовски, Скопје. (1647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Али ја Авдураман, Скопје. (1648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Феми Јашари , Скопје. (1649) 

Здравствена легитимација издадена од Воен 
округ — Скопје на име Михаило Јанковски, Скопје. 

(1650) 
Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 

Стоја Младеновиќ, С к о т е. (1651) 
Свидетелство дел. бр. 04-979, гл. книга 63/74 за 

завршено р а к у в а ч на к р а н (градежни машини) из -

дадено од Градежно машинскиот центар за обра-
зование на кадри во градежништвото во Скопје 
на име Ибраим Вели, Урошевац. (1652) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Никола Пирков, Скопје. (1653) 

Воена к н и ш к а издадена од Скопје на име Не-
би Зеќири, Скопје. (1654) 

Свидетелство за з а в р ш е н II клас, издадено од 
ЕМУЗУС — Скопје на име Стојче Николовски, 
Скопје. (1655) 

Уверение за положен стручен испит за з в а -
ње дипломиран градежен инженер , смер патишта, 
издадено од Републичкиот секртеаријат за инду-
стрија и трговија во Скопје на име Алекси је Пан-
чулиџев, Нови Сад. (1656) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Витомир Атанасовиќ, Скопје. (1657) 

Работна к н и ш к а издадена од Ѓ. Петров на име 
Назми ја Равмановски, Ѓ. Петров. (1658) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
/Драги Новаковски, Скопје. (1659) 

Свидетелство за з а в р ш е н I клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Лил-
јана Таневска, Ресен. (1660) 

Работна к н и ш к а на име Б р а ј а н Зафировски , ул. 
„Илинденска" бр. 142, Тетово. (1664) 

Свидетелство за IV одделение на име Меџит 
А. Беџети, ул. „Младен Симоноски" бр. 1, Го-
стивар. (1665) 

Свидетелство за з а в р ш е н II клас, издадено од 
Економското училиште во Гостивар на име Бог-
дана Стојчева, ул. „Гоце Делчев" бр. 21, Гостивар. 

(1666) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Гостивар 

на име Абудлмеџит Синани, ул. „Никола Парапу-
иов" бр. 122, Гостивар. (1667) 

Б е л е ш к а бр. 1839 од 5. IV. 1974 година за вред-
ност од 103660 динари, издадена од З П Т О — К и -
села Вода — Битола на име Христо Приценкоски, 
с. Крушеани , Прилеп. (1669) 

Свидетелство за VII I одделение, издадено од 
Прилеп на име Методија Китаноски, ул. „Пано 
Талески" бр. 34, Прилеп. (1670) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Павлина Методиеска, ул. „М. Пи-
јаде" бр. 3, Прилеп. (1671) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Мирче Ацев" — с. Локвица, М. Брод 
на име Славе Мирчески, ул. „Марксова" бр. 71, 
Прилеп. (1672) 

К н и ш к а на име Сребрена Јовиќ, ул. „Стојан 
Еуредан" бр. 33, Т. Велес. (1674) 

Здравствена легитимација на име Ј а ш а р К а -
сами, с. Стримница, Тетово. (1675) 

Свидетелства за Ш и IV година гимназија на 
име Ј а ш а р Касами, с. Стримница, Тетово. (1676) 

Работна к н и ш к а на име Сервет Аљимет, с. Пр-
шовце, Тетово. (1677) 

Работна к н и ш к а на име Идриз Камиљи, с. Те-
арце, Тетово. (1678) 

Работна к н и ш к а на име Шабан Лимани, с, 
Селце, Тетово. (1679) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Тони Миноски, ул. „Илија Б а р -
лески" бр. 140, Прилеп. (1680) 

Здравствена легитимација на име Јелица Ј а -
д р а н с к а , ул. „Ј. Ицоноски" бр. 2, Прилеп. (1681) 

Воена к н и ш к а на име Славко Наумоски, с. 
Манастирско Доленци,, Кичево. (1632) 

Здравствена легитимација на име Сребре Не-
делкоски, ул. „Сретко Крстески" бр. 15, Гостивар, 

(1684) 
Свидетелство од IV клас, издадено од ЕМУЦ 

„Злате Малакоски" —' Гостивар на име К и р к о П. 
Ефтоски, с. Галате, Гостивар. (1686) 

Свидетелство за з а в р ш е н I клас, издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски Брицо" — Делчево 
на име И л и ј а Ж и в к о в Златков , с. Град, Делчево. 

(1687) 
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Прилеп на име Крсто Шешоски, с. Кривогаштани, 
Прилеп. (1688) 

Свидетелство за VIII одделение на име Душан 
Темелковски, с. Смиловци, Т. Велес. (1689) 

Работна книшка на име Љифе Хусеини, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 66, Тетово. (1690) 

Здравствена легитимација на име Славко Ве-
лески, ул. „Бр. Бешироски" бр. 34, Прилеп. (1691) 

Здравствена легитимација на име Шекерина 
Сапунџиева, ул. „Васа Кошулчева" бр. 21, Т. Велес. 

(1692) 
Здравствена легитимација на име Ќамиле Де-

мири, ул. „Љуботенска" бр. 38, Тетово. (1693) 
Работна книшка на име Ѓоре Јовановски, с. 

Милетино, Тетово. (Г695) 
Здравствена легитимација на име Гафур Б а ј -

рами, с. Градец, Гостивар. (1698) 
Свидетелство од I година индустриско училиш-

те на име Тасе Јакимовски, с. Лешница, Го-
стивар. (1699) 

Возачка дозвола бр. 2364, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Асип Арифи, ул. „18 ноември" бб, 
Гостивар. (1700) 

Диплома за IV клас гимназија на име Рефик 
Асани, с. Градец, Гостивар. (1701) 

Индекс и студентска легитимација, издадени 
од Филозофскиот факултет Скопје на име Марија 
Груева, Скопје. (1705) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Борис Кидрич" с. Сарај, 
— Скопје на име Благица Зафирова, Скопје. (1706) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Зекир Зеќири, Скопје. (1707) 

Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Те-
тово на име Веби Иљази с. Рогле, Тетово. (1708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Етем Музафери, Скопје. (1709) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Кирил Павлов, Скопје. (1710) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Стефанов, Скопје. (1711) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Осмолетката „Кочо Рацин" — с. Де-
бреште, Прилепско на име Олгица Блажевска, 
Скопје. (1712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Салко Бражански, Скопје. (1713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Зилковска, Скопје. (1714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Трајановска, Скопје. (1715) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аврам Кузмановски, Скопје. (1716) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Скопје на име Рецеп Бакиу, Скопје. (1717) 

Здравствена легитимација на име Селим Исма-
или, с. Доброште, Тетово. (1719) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гимна-
зијата „П. Попоски" на име Имер Фејзулаи, с. 
Добридол, Гостивар. (1720) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централно основно училиште „Ванчо 
Прке" — Делчево на име Стојанчо М. Стоименов, 
ул. „Ванчо Прке" бр. 23, Делчево. (1721) 

Здравствена легитимација на име Васе Диме-
ска, ул. „Б. Николоски" бр. 18, Прилеп. (1722) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
,,Кочо Рацин" Прилеп на име Нада Трајкоска ул. 
„Т. Тарцан" бр. 33, Прилеп. (1723) 

Здравствена легитимација издадена од Т. Ве-
лес на име Светлана Митревска, ул. „Ленинова" бр. 
5, Т. Велес. (1725) 

Работна книшка на име Иса Даљипи, с. Бозов-
Работна книшка на име Енвер Мурати, с. Мала 

це, Тетово. (1726) 
Речица, Тетово. (1727) 

Возачка дозвола бр. 2288 на име Меди Емру-
ли ,с. Форино, Гостивар. (1728) 

Диплома за завршено гимназија на име Сте-
фанка Дабеска, ул. „18 ноември" бр. 6, Гостивар. 

(1730) 
Свидетелство за завршено IV клас гимназија 

на име Стефанка Дабеска, ул. „18 ноември" бр. 
6, Гостивар. (1731) 

Свидетелство бр. 03-8/4 за завршено квалифи-
куван метало стругар на име Петар Белде-
довски, ул. „Дамјан Груев" бр. 24. Берово. (1732) 

Свидетелство бр. 06-240/1, за завршен испит 
издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. 
Паланка на име Тодорчо Јаначковски, с. Дабров-
ница, Кр. Паланка. (1733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Нешат Љатифи, с. Желино, Тетово. 

(1734) 
Здравствена легитимација на име Емрије Сеј-

ди, ул. „Кавкаска" бр. 11, Тетово. (1135) 
Сообраќајна дозвола бр. 5293, издадена од ОВР 

— Тетово на име Веби Иљази, с. Рогле, Тетово. 
(1737) 

Свидетелство бр. 16321/60 за завршено квали-
фикуван граѓевински машинист, издадено од Оп-
штината „Идадија" на име Благоја Алексовски, 
Кр. Паланка. (1764) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Катерина Кировска, Скопје. (1765) 

Свидетелство за завршена IV година и дипло-
ма, издадени од Учителската школа „Никола Ка-
рев" — Скопје на име Павле Павлески, ул. ,,В. 
Кидрич" бр. 3/7, Кичево. (1766) 

Работна книшка издадена од Ѓ. Петров на име 
Драги Пејовски, Ѓ. Петров. (1767) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Иванов, Скопје. (1768) 

Ученичка книшка за завршен Ш клас, изда-
дена од Центарот за образование при Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје на име Бранко 
Лазаревски, Скопје. (1769) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амди Имеров, Скопје. (1770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Николина Секуловска, Скопје. (1771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зекир Исмаил, Скопје. (1772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Кметова, Скопје. (1773) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славчо Ласковски, Скопје. (1774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Мемедов, Скопје. (1775) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Звезда Јакимовска, Скопје. (1776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Методија Петровски, Скопје. (1777) 

Возачка дозвола на име Селман Селмани, с. 
Доброште, Тетово. (1780) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Благица Јовановиќ, с. Карабичино, Куманово. (1781) 

Работна книшка издадена од Куманово на има 
Ружди Криезиу, ул. ,Дќ бр. 18, Куманово. (1782) 

Свидетелство за IV одделение на име Васо 
Гавроски, с. Сиричино, Тетово. (1783) 

Сообраќајна книшка рег. бр. ТЕ 9978 на име 
Насуф Ханџиу, ул. „Борче Јованоски" бр. 16, Го-
стивар. (1784) 

Возачка дозвола бр. 4655 на име Славко Ј. 
Богоевски, с. Милетино, Тетово. (1787) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV клас и диплома 
за завршена гимназија на име Шефкет Илјази, с 
Џепчиште, Тетово. (1788) 

Работна книшка на име Таир Шакири, ул. „По-
лог" бр. 47 ,Тетово. (1789) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Шерије Абединова, ул. „Балиндолска" бр. 31, Го-
стивар. (1791) 

Свидетелство за VIII одделение основно учи-
лиште на име Рамазан Фетај и, с. Орќуше, Го-
стивар. (1792) 
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Свидетелство VII I одделение на име Велинка 
Исајловиќ, с. Митрови Крсти, Гостивар. (1793) 

Возачка дозвола бр. 3656, издадена од ОВР — 
Тетово на име Стаматоски Дракче, ул. „133" бр. 3, 
Тетово. (1795) 

Возачка дозвола бр. 4567, издадена од ОВР — 
Тетово на име Ристо Алексоски ,ул. „Димо Г. К о -
ра" бр. 84, Тетово. (1796) 

Свидетелства од I и I I година, издадени од 
Индустриското училиште „Народен херој „Орде 
Чопела" — Прилеп на име Славчо Антовски, с. 
Вигла, Делчево. (1811) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Н а д е ж д а Велеска, с. П. Рувци, 
Прилеп. (1812) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште с. Боговиње на име Абдираиф 
Абдији, с. Камењане, Тетово. (1813) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Спасе Јакимовски, Скопје. (1814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име В л а ј к о Ивановиќ, Скопје. (1815) 

Пасош бр. 131186, издаден од СВР — Куманово 
на име Војо Стефановски, ул. „Милан Лисица" бр. 
И, Куманово. (1816) 

Воена к н и ш к а издадена од Скопје на име Ве-
ли Мемиши, Скопје. (1817) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Лазе Крстески, Скопје. (1818) 

Работна к н и ш к а издадена од Кочани на име 
Паца Паунова, Кочани. (1819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Климентина Ивановска, Скопје. 

(1820) 
Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 

Јане Димовски ,Скопје. (1821) 
Здравствени легитимации издадени од Скопје 

на име Ризван и К а р а н ф и л а Растодер, Скопје. 
(1822) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мари ја Денчиќ, Скопје. (1823) 

Индекс бр. 90, издаден од Архитектонско-гра -
дежниот факултет — Скопје на име Славко Ми-
тревски, Скопје. (1824) 

Воена к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Душко Димитровски, Скопје. (1825) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милорад Спасевски, Скопје. (1827) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Тасевски, Скопје. (1828) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Нагиб Хоџа, Скопје. (1831) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордица Цветковска, Скопје. (183?) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Трајановски, Ѓ. Петров. 

(1833) 
Пасош бр. МА-171218, издаден од СВР -

Скопје на име Асан Адеми, Скопје. (1834) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Себахат Кантур, Скопје . (1835) 
Воена к н и ш к а издадена од Воен отсек — Бео-

град на име Крсто Митровски, Скопје. (1836) 
Здравствени легитимации на име Нада и Мило-

рад Ра јевски , Скопје. (1837) 
Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 

Елена Давидовска, Скопје. (1838) 
Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 

Ф а и к Ариф, Скопје. (1839) 
Ученичка к н и ш к а за I до IV година, издадена 

од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Славчо Димитровски, Скопје. (1840) 

Индекс бр. 13889, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Душан Крстевски, Скопје. 

(1841) 
Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 

Илинка Кузмановска, Скопје. (1842) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Т. Велес 

на име Руска Јурукова , Т. Велес. (1843) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име З а п р и ј а н к а Мелник, Скопје. (1844) 

Свидетелство за завршено VII I одделение, и з -
дадено од Основното училиште „Моша Пијаде" — 
Ѓ. Петров на име Петруш Цветковски, Ѓ. Петров. 

(1845) 
Воена к н и ш к а издадена од Воен отсек — Скоп-

је на име Ванѓел Николовски, Скопје. (1846) 
Работна к н и ш к а издадена од Ѓ. Петров на име 

Б л а г о ј а Ѓоргиевски, Скопје. (1847) 
Воена к н и ш к а издадена од Команда Вис на 

име Ангел Манев, Скопје. (1848) 
Индекс бр. 9779, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Ратко Панов, Скопје. 
(1849) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име В а ј д и н Ибраими, Скопје. (1850) 

Возачка дозвола издадена од УВР — Скопје 
на име Далип Енвер, Скопје. (1851) 

Работна к н и ш к а издадена од Македонски Брод 
на име Драгица Котевска , Скопје . (1852) 

Работна к н и ш к а издадена од Македонски Брод 
на име Борислав Котевски, Скопје . (1853) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Б а ј р а м Дурак, Скопје. (1354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгољуб Јовановски, Скопје. (1855) 

Диплома за з а в р ш е н IV клас, издадена од Гим-
нази јата „Крсте Мисирков" — Куманово на име 
Стојанка Киро Миха јловска , Куманово. (1856) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Славко Атанасовски, с. Вратница, Тетово. 
^ (1857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Николовски, Скопје . (1858) 

Индекс бр. 17737, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Марика Черепналковска , 
Скопје. (1859) 

Диплома за з авршена техничка школа , изда -
дена од Техничкото училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје , на име Душко Мазевски, Ростуша, 
Гостивар. (1860) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Бибиќ, Скопје. (1861) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вуке Тошевски, Скопје. (1862) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Вуке Тошевски, Скопје. (1863) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из -
дадено од Основното училиште „Вера Циривири — 
Трена" — Скопје на име Анастасија Здравковски, 
Скопје. (1864) 

Работна к н и ш к а издадена од Скопје на име 
Ѓорги Христовски, Скопје . (1865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име И л м и ј а Ф. Асанова, Скопје. ' (1866) 

Индекс издаден од Елекромашинскиот ф а к у л -
тет — Скопје на име Јован Мирчевски, Скопје. 

(1867) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сотир Наумовски, Скопје. (1868) 
Свидетелство за з а в р ш е н испит, издадено од 

Занатско градежното училиште — Скопје на име 
Душан В. Хиниќ, Скопје . (1869) 

Свидетелство за IV клас и свидетелство за за -
вршен матурски испит, издадени од Гимназијата 
„ѓорѓи Димитров" — Скопје на име Ж и в к о Љ у -
бовчевиќ, Скопје. (1870) 

Диплома — свидетелство за з а в р ш е н испит, из -
дадена од Економското училиште „Борис Кидрич" 
— Скопје на име Слободанка Николова, Скопје. 

(1871) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Марина Тодорова, Скопје. (1872) 
Диплома за завршено средно техничко у ч и -

лиште, издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Б о ж и д а р Гашевски, Скопје . (1873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име А ј ф е р а Сали, Скопје . (1874) 

Штедна к н и ш к а издадена од К И Б — Скопје на 
име Доне Таневски, Скопје. (1875) 
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Инспекциска легитимација издадена од Паза-
ришниот инспекторат — Скопје на име Дане Та-
невски, Скопје. (1873) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
ѓорѓи Петрушев, Скопје. (1877) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ЕМУЗУС „Коце Металец" - Скопје, на име Стојан 
Ланчевски, Скопје. (1878) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Трговскиот училишен центар — Скопје на име Иц-
ко Петревски ,Скопје. (1879) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште за возрасни „Андов 
Симјанович — Макаренко" — Ѓ. Петров на име 
Душко Ланчевски, Скопје. (1880) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „13 ноември" — Скопје на 
име Драгана Миновска, Скопје. (1881) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Цветан Димов" — Скопје 
на име Вера Иванова, Скопје. (1882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јанко Тодоровски, Скопје. (1883) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Стопанското училиште „Димитар Влахов" — Скоп-
је на име Киро Павличков, Скопје. (1884) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Душка Душкоска, Скопје. (1885) 

Свидетелство за завршен IV клас учителска 
школа, издадено од Гимназијата „Климент Ох-
ридски" — Охрид на име Благуна Миленкова, 
Скопје. (1886) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ханумша Рахим, Скопје. - (1887) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Кадри Кадриовски, Скопје. (1888) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Гоце Делчев" — 
Белимбегово — Скопско на име Олгица Ристовска, 
с. Белимбегово, Скопје. (1889) 

Свидетелство бр. 01-17/10, за положен стручен 
испит за квалификуван бравар, издадено од Учи-
лиштето со практична обука „Доне Божинов" — 
Пробиштип на име Стојан Павиќ, Скопје. (1890) 

Индекс бр. 13314, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Јордан Серафимов, 
Скопје. (1891) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Економското училиште „Кузман Јосифовски — 
Питу" — Прилеп на име Трајан Тодоровски, Скопје. 

(1892) 
Студентска легитимација бр. 5448, издадена од 

Природно-математички факултет — Скопје на име 
Биљана Дуниќ, Скопје. (1893) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште во Пробиштип на 
име Спасе Манев, Скопје. (1894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибримша Мемедова, Скопје. (1895) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Иг-
нат Томовски, Скопје. (1896) 

Здравствена легитимација издадена од Бео-
град на име Гарип Османи, с. Равен, Гостивар. 

(1897) 
Работна книшка издадена од Виница на име 

Марко Костадинов, с. Виничка Кршла, Виница. 
(1893) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце 
Стојановски, с. Владиловци, Т. Велес. (1899) 

Свидетелство за завршен испит ,на име Зенел 
Зенели, ул. „Г. Петров" 12, — Тетово. (1900) 

Работна книшка на име Ѓауми Муниши, с. 
Боговиње, Тетово. (1901) 

Здравствена инвалидска легитимација, на име 
Стеванка Лозановска, с. Ротино, Битола. (1902) 

Свидетелство за УШ одделение на име То-
мислав Момироски. с. Кошино, Прилеп. (1903) 

Работна книшка на име Стојан Стојановски, 
с. Витолиште, Прилеп. (1904) 

Индекс бр. 605 издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Благоја Мирчески, с. Крапа, М. Брод. (1905) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово 
на име Среќко Мишевски, с. Д. Лешница, Те-
тово. (1906) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 72-30, издадена 
од ОВР — Тетово на име Среќко Мишевски, с. 
Д. Лешница, Тетово. (1907) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тахир 
Мемети, с. Боговиње, Тетово. (1908) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ризо Пилавац, с. Десово, Прилеп. (1909) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зада Пилавац, с. Десово, Прилеп. (1910) 

Здравствена легитимација бр. 144419, издадена 
од Скопје на име Санде Рушити, с. Радуша, 
Скопје. (1912) 

Свидетелство од I клас, издадено од Прилеп 
на име Петре Ристески, с. Долнени, Прилеп. (1913) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Зенел Дервиши, с. Радуша, Скопје (1914) 

Свидетелство бр. 02109/19, за завршено учи-
лиште во стопанството на име Јана Босевска, ул. 
„Кочо Поетара" бр. 12, Битола. (1916) 

Здравствена легитимација на име Драгица Цве-
тановска, ул. „2" бр. 3, Битола. (1917) 

Свидетелство за VIII одделение на име Климо 
Ц. Боткоски, с. Вевчани, Струга. (1918) 

Работна книшка на име Ж и в к о Јанковски, с. 
Вратница, Тетово. (1920) 

Свидетелство за положен матурски испит, из-
дадено од Средно медицинското училиште, на име 
Љубица Јовановска, ул. „М. Тито" бр. 14, Тетово. 

(1921) 
Свидетелство за завршен матурски испит, за 

средно медицинско училиште на име Ружица Ат-
лагиќ, ул. „Ѓ. Петров", Тетово. (1922) 

Возачка дозвола бр. 5173, издадена од ОВР — 
Тетово на име Садуш Алими, с. Непроштено, Те-
тово. (1923) 

Свидетелство на име Кујтим Вела, ул. „123" 
бр. 27, Тетово. (1924) 

Воена книшка на име Герасим Стојанов Арсов, 
ул. „Д. Мирчев" бр. 122, Неготино. (1925) 

Возачка дозвола бр. 4789, издадена од ОВР -
Тетово на име Иљаз Мемети, с. М. Речица, Тетово. 

(1926) 
Свидетелство за завршено основно училиште на 

име Мемедин К. Решити, с. Врапчиште, Гостивар. 
(1927) 

Здравствена легитимација на име Сузана Ми-
ланова Тасовска, с. Беранци, Битола. (1928) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште „К. Ј. Питу" - Прилеп на име 
Драгица Тренкоска, ул. „795" згр. 6 ст. 5/П, Скопје. 

(1929) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп, на име Северџан Куртишоски, ул. „Д. 
Завој" бр. 23/2, Прилеп. (1930) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Ашха Мустафи, ул. „Младен Стојановиќ" бр. 27, 
Куманово. (1931) 

Здравствена легитимација на име Јакуп Арсла-
ни, с. Порој, Тетово. (1932) 

Работна книшка на име Љутви Рецепи, с. Бо-
зовце, Тетово. (1933) 

Работна книшка на име Амет Амети, ул. „Не-
гошева" бр. 6, Тетово. (1934) 

Работна книшка на име Зумбурка Амети, ул. 
,.Негошева" бр. 6, Тетово. (193о) 

Свидетелство за завршено IV година за воз-
расни, издадено од Основното училиште „Ванчо 
Прке" - Делчево на име Стојан Горгиев Стаменов-
ски, с. Драмче, Делчево. ^ (1936) 

Здравствена легитимација на име Сабрије Су-
лејманова, ул. „Козјак" бр. 22, Битола. (1937) 

Здравствена легитимација издадена од Битола 
на име Зукра Сулеманова, ул. „Козјак" бр. 22, Б и -
тола. (1938) 

Свидетелство за з а в р ш н о IV одделение, на име 
Имер Н. Имери, с. Долно Палчиште, Тетово. (1618) 
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КОНКУРСИ 
Собирот на работните луѓе на Зидаро-фасадерската 
задруга „Победа" — Скопје врз основа на член 109 

од Статутот, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА РЕИЗБОР - ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР 

У с л о в и : 
Кандидатите, покрај општите услови предвиде-

ни со Законот, треба да ги исполнуваат и следни-
те посебни услови: 

1. да имаат завршена виша, средна или нижа 
школска подготовка и над б години раководно ра-
ботно искуство во градежништво; 

2. да поседуваат морално-политички квалитети 
и организациони способности; 

3. да не се осудувани и да не се под истрага. 
Комплетираните пријави да се доставуваат до 

Собирот на работните луѓе на Зидаро-фасадерска-
та задруга „Победа" — Скопје, ул. „Загребачка" 
бб. Некомплетираните пријави нема да се земаат 

разгледување. 
Личниот доход спрема Самоуправната спогодба 
Задругата. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. . (73; 

во 

на 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 
Врз основа на член 6 од Општествениот до-

говор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во основните организации на 
здружениот труд и работните заедници во општест-
вените дејности („Службен весник на СРМ" бр. 
11/75), Заедничката комисија за општествено до-
говарање во општествените дејности 

ОБЈАВУВА 
Стапката на предвидениот пораст на личните 

доходи (СП) утврдена според Резолуцијата за 
општествено-економскиот развој на Републиката за 
1975 година изнесувг^^Г^?? 
Скопје, 24. IV. 1975 година Претседавач на 

Заедничката комисија, 
Александар Донев, с. р. 

Советот на работната заедница на Стручната 
служба при Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Струга 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за примање на работници во Стручната служба на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-

рување — Струга 

Се распишува конкурс за следните работни 
места: 

1. Ш е ф на здравство со завршен економски или 
правен факултет со 2 години работно искуство или 
соодветна виша школа со 3 години работно иску-
ство; 

2. Правен референт со завршен правен ф а к у л -
тет со 2 години работно искуство, или правник со 
3 години работно искуство. 

Кандидатите покрај молбите треба да ги до-
стават следните документи: 

1. диплома за завршено образование за местото 
на кое конкурира, 

2. лекарско уверение, 
3. уверение дека не е осудуван, 
4. уверение дека не е под истрага, 
5. потврда за работен стаж, 
6. согласност од работната организација, ако е 

во работен однос. 
За работното место под бр. 1 кандидатот треба 

да поседува морално-политички квалитети. 
Некомплетираните документи нема да се земаат 

предвид при разгледувањето. 
Конкурсот трае 15 дена од денот па објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство, Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
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СОДРЖИНА 
Одлука за распределба на средствата за 
изградба на објекти за физичка култура 
што се од општ интерес за Републиката 
за 1975 година — — — — — — — 289 
Одлука за утврдување износот на уче-
ството на Републиката во финансирање-
то изградбата на спомен-домови на кул-
турата — — — — — — — — — 289 
Решение за изменување на Решението 
за највисоките износи на дневниците за 
службени патувања во странство што им 
се признаваат во материјални трошоци 
на републичките органи на управата — 289 
Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 290 
Решение за разрешување од должност 
главен републички санитарен инспектор 290 
Решение за именување главен репуб-
лички санитарен инспектор — — — 290 
Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на користење на по-
властиците и за пресметување на надо-
местоците за искористените повластици 290 
Правилник за работа на авто-школите 290 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од индустријата за гра-
дежни материјали — негасена (камена) 
,и хидратисана вар во СР Македонија — 296 
'Спогодба за промена на затечените цени 
на производите од индустријата за гра-
дежни материјали — глинени производи 
во СР Македонија — — — — — — 297 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за висината на надоместокот за 
спрема на новородено дете на осигуре-
ниците на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
- Титов Велес - - - - - - - 297 
Одлука за височината на надоместокот 
на погребните трошоци и посмртната по-
мош на осигурените лица на подрачјето 
на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Титов 
Велес - - - - - - - - - 297 
Одлука за надоместокот на патните и 
дневните трошоци на осигурените лица 
на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес — 293 


