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44. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧЕ-
ЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОПШТИН-

СКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за начелата на органи-
зацијата на општинските органи на управата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 14 април 1966 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 19 април 1966 година. 

У. бр. 9/66 
16 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧЕЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат начелата на орга-

низацијата на општинските органи на управата, и 
се определуваат видовите и условите за нивното 
основање 

Член 2 
Организацијата на општинските органи на упра-

вата (органи на управата) ја утврдуваат општин-
ските собранија со статутот на општината, во со-
гласност со овој закон. 

Член 3 
Органите на управата се основаат така што да 

се обезбедат услови за законите, ефикасно и еко-
номично извршување на задачите од делокругот на 
управата, правилно раководење од страна на ста-
решините на органите на управата и полна запо-
сленог на работниците, имајќи го предвид видот 
и обемот на работите во одделни гранки односно 
области и бројот на работниците и нивната стручна 
спрема потребна за извршување на тие работи. 

Во еден орган на управата се вршат, по пра-
вило, работи од две или повеќе сродни гранки од-
носно области до колку обемот на работите и бро-

јот на работниците потребен за нивното вршење не 
изискува основање на одделен орган на уцравата 
за соодветната гранка односно област. 

Член 4 
Органите на управата се основаат и нивната 

внатрешна организација и систематизација на ра-
ботните места се утврдуваат во согласност со усло-
вите и потребите на општината. 

Со предлогот за основање на нов орган на упра-
вата се поднесува претсметка за средствата по-
требни за основањето и работата на тој орган, како 
и податоци за неговата внатрешна организација и 
систематизација на работните места. 

Според одредбите од претходните ставови ќе се 
постапи и при соединување односно разделувана 
на постојни органи на управата и применување на 
нивниот делокруг. 

Член 5 
Две или повеќе општини можат спогодбено да 

основаат заеднички органи на управата или служ-
би, ако со тоа се создаваат поповолни услови за 
вршење работите од делокругот на тие органи од-
носно служби и се обезбедува нивно поефикасно 
и поекономично извршување. 

Основањето на органите односно службите од 
претходниот став се врши со одделен акт на оп-
штинските собранија, а меѓусебните односи на оп-
штините се уредуваат со договор, во смисла на член 
102 и 103 од Основниот закон за финансирање на 
огаптествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ" број 31/64). 

Член 6 
Органите на управата во рамките на својот де-

локруг и овластување, соработуваат меѓусебно по 
прашања од заеднички интерес. 

Органите на управата едни на други да доста-
вуваат податоци, известувања и мислења потребни 
за вршење работите од нивниот делокруг, до колку 
располагаат со нив во вршењето на своите редовни 
работи. 

Член 7 
При подготвувањето на нацрти на прописи и 

други општи акти органите на управата прибаву-
ваат мислења од заинтересираните општински ор-
гани, општествено-иолитичките, работни и други 
самоуправни организации и здруженија. 

Член 8 
Одредбите на глава I, на точка 3 од глава II и 

глава IV и V од Законот за републичката управа 
ќе се применуваат како општи начела за органите 
на управата на општината, доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 
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II. ВИДОВИ НА ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
И УСЛОВИ ЗА НИВНОТО 

ОБРАЗУВАЊЕ 

Член 9 
Општинското собрание може да ги образува 

следните органи на управата: одделение, отсек, биро, 
уред, дирекција, завод, комисија и месна канцела-
рија. 

Во општините со помал обем на работа на упра-
вата може да се образува секретаријат како един-
ствен орган на управата. 

Во општините од претходниот став, покрај се-
кретаријатот се образуваат и други органи на уп-
равата кога е тоа определено со закон. 

Член 10 
Одделение се основа за една или повеќе гранки 

на управата за решавање во управни работи, вр-
шење инспекциски работи и преземање управни 
мерки, како и за вршење стручно-аналитички од-
носно стручни работи. 

Одделение може да се основа и само за реша-
вање во управни работи, односно за вршење ин-
спекциски работи или за вршење на стручно-ана-
литички односно стручни работи. 

Член 11 
Отсек може да се основа под условите предви-

дени за основање одделение, ако поради обемот на 
работата нема основ за образување на одделение. 

Член 12 
Завод се основа за стручно и аналитичко про-

учување и обработка на прашања од определена 
гранка односно област. 

Член 13 
Биро и уред се основаат за вршење стручни 

работи. 
Член 14 

Заводите, бироите и уредите можат да вршат и 
управни работи што се поврзани со извршувањето 
на работите од нивниот делокруг. 

Член 1& 
Дирекција се основа за вршење на определени 

управни и со нив поврзани стопански работи, кога 
нивното вршење изискува посебно организирана 
служба и самостојност. 

Член 16 
Комисија се основа за вршење на определени 

управни работи што се од интерес за два или по-
веќе органи или што спаѓаат во делокруг на од-
делни органи на управата, а по својата природа 
изискуваат колективно решавање. 

Стручните и административните работи за по-
требите на комисијата, како и за извршување на 
нејзините заклучоци ги обезбедува органот ца упра-
вата во чиј делокруг во поголем дел спаѓаа/г. рабо-
тите од надлежноста на комисијата, односно- соод-
ветната служба во секретаријатот како единствен 
орган на управата. ... . 

Член 17 
Со цел вршењето на одделни управни служби 

да се доближи до населението, во одделни насе-
лени места и населби може да се образува месна 
канцеларија. 

Ш. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Општинските собранија ќе ја усогласат орга-

низацијата на општинските органи на управата со 
одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 
1966 година. 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за организацијата на упра-
вата на народните одбори („Службен весник на 
НРМ", бр. 34/59). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

45. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И НАДЛЕЖНОСТА НА ОРГАНИТЕ 

НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 
Се прогласува Законот за организацијата и над-

лежноста на органите на инспекцијата на трудот, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 14 април 1966 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор одр-
жана на 19 април 1966 година. 

У. бр. 8/66 
16 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАДЛЕЖНОСТА НА 
ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работите на инспекцијата на трудот во Републи-

ката ги вршат општинските органи на управата над-
лежни за работите на инспекцијата на трудот (оп-
штински органи на инспекцијата на трудот) и Ре-
публичкиот инспекторат за труд. 

За вршење работите од надлежноста на инспек-
цијата на трудот две или повеќе општини можат да 
основат заеднички орган на инспекцијата на трудот. 

Член 2 
Општинските органи на инспекцијата на трудот 

ги вршат сите работи на инспекцијата на трудот до-
колку со Основниот закон за заштита при работата 
(основен закон), со овој или друг закон не е поинаку 
определено. 
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П ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 3 
Бројот на инспекторите во општинските органи 

на инспекцијата на трудот ја утврдуваат општин-
ските собранија во зависност особено од големината 
на подрачјето на општината, бројот на работните ор-
ганизации и бројот на работниците запослени во 
нив. 

Член 4 
За инспектор на трудот во општинските органи 

на инспекцијата на трудот може да се назначи лице 
што има соодветна висока или виша стручна под-
готовка и најмалку две години работен стаж во 
струката. По исклучок за инспектор може да се на-
значи и лице што има соодветна средна стручна 
подготовка и најмалку четири години работен стаж 
во струката. 

Стручната подготовка на инспекторите на тру-
дот во општинските собранија, треба да одговара на 
стопанските дејности што претежно се обавуваат на 
подрачјето на кое вршат надзор. 

Член 5 
За инспектор на трудот во Републичкиот инспек-

торат за труд може да се назначи лице што има 
соодветна висока или виша стручна спрема и нај-
малку четири години работен стаж во струката. 

Републичкиот секретар за труд ќе пропише која 
стручна подготовка се смета за соодветна во смисла 
на претходниот став. 

Ш НАДЛЕЖНОСТ 

Член 6 
Републичкиот инспекторат за труд ги врши 

следните работи: 
— надзор над работата на општинските органи 

на инспекцијата за труд; 
— подготвува прописи за заштита при работата; 
— ја следи и проучува состојбата на заштитата 

при работата и организира акции за отстранување 
на недостатоците во областа на заштитата при ра-
ботата во работните организации; 

— поднесува извештаи и информации до Из-
вршниот совет и Собранието на СР Македонија за 
состојбата на заштитата при работата во Републи-
ката; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со овој закон и други прописи. 

Член 7 
Републичкиот инспекторат за труд врши непо-

среден надвор во работните организации за изградба 
на мостови и тунели, од црната и обоената металур-
гија, од железничкиот сообраќај, езерскиот и воз-
душниот сообраќај, како и од хемиската индустрија 
чиј технолошки процес може да предизвика експло-
зија или штетни гасови по животот и здравјето на 
работниците. 

Член 8 
Републичкиот инспекторат за труд решава по 

жалбите против решенијата што во прв степен ги 
донесуваат општинските органи на инспекцијата 
на трудот. 

Републичкиот секретар за труд решава по жал-
бите против решенијата што во прв степен ги до-
несува Републичкиот инспекторат за труд. 

IV ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА 

Член 9 
Органите на инспекцијата се должни, најмалку 

еднаш годишно, да извршат преглед во сите сто-
пански и други работни организации и ка ј приват-
ните работодатели. 

Извршувањето на прегледите од претходниот 
став се утврдува со програма за работа на органот 
на инспекцијата. 

Член 10 
Општинскиот орган на инспекцијата на трудот 

е должен најмалку еднаш годишно да му поднесе 
на општинското собрание извештај за состојбата на 
заштитата при работата и за активноста на служ-
бите за заштита при работата во работните орга-
низации од подрачјето на општината. 

Извештајот од претходниот став за територи-
јата на Републиката, Републичкиот инспекторат за 
труд му го поднесува на Собранието на СРМ и Из-
вршниот совет. 

V МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА 
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ И ОДНОСИ 

СО ДРУГИ ОРГАНИ 

Член 11 
Републичкиот инспекторат за труд е должен 

најмалку еднаш годишно да изврши надзор над 
работата на општинските органи на инспекцијата 
на трудот во врска со спроведувањето на прописите 
за заштита при работата, и за најдената состојба, 
да поднесе писмен извештај до општинското со-
брание. 

Ако Републичкиот инспекторат за труд при 
вршењето на надзорот од претходниот став уста-
нови дека во работата на општинскиот орган на 
инспекцијата на трудот постојат битни недостатоци, 
ќе му даде инструкција за вршење на тие работи. 

Член 12 
Ако Републичкиот инспекторат за труд при вр-

шењето на надзорот од претходниот член установи 
дека општинскиот орган на инспекцијата на трудот 
не ги врши работите од својата надлежност должен 
е за тоа да го извести општинското собрание. 

Републичкиот инспекторат за труд, може да 
изврши секоја инспекциска работа од надлежност 
на општинскиот орган на инспекцијата на трудот 
ако овој орган не ја изврши, а особено доколку 
поради нејзиното одлагање би настапила опасност 
по животот и здравјето на работниците, и тоа на 
товар на органот што бил должен да ја изврши таа 
работа. 

Член 13 
Републичкиот инспекторат за труд, може со на-

доместување на трошоците, на општински орган на 
инспекцијата на трудот да му довери извршување 
на одделна работа од својата надлежност. 

Општинскиот Орган на инспекцијата на трудот 
е -должен- да достапи по барањето од претходниот 
став и при тоа да се придржува кои добиените упат-
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ства од Републичкиот инспекторат за труд, како и 
по извршувањето на работата да му поднесе из-
вештај. 

Член 14 
Републичкиот инспекторат за труд може да ба-

ра од општинските органи на инспекцијата на тру-
дот извештај и информации во врска ео нивната 
работа. 

Член 15 
Републичкиот инспекторат за труд може да под-

несе барање за покренување на прекршајна однос-
но кривична постапка, ако тоа не го сторил над-
лежниот општински инспектор. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Се овластува републичкиот секретар за труд: 
1. да ја пропише постапката за давање стручна 

оцена односно за издавање атест во смисла на член 
54 од Основниот закон; 

2. да ги определи поблиску начинот и постап-
ката за обучување на лицата при стапувањето на 
работа и во текот на работа а во смисла на член 
бб, став 2 од Основниот закон; 

3. да ги определи стручните установи што се 
овластуваат за издавање на исправи за стручни 
наоди (цертификати) во смисла на член 87 од Ос-
новниот закон; 

4. да го пропише образецот на потврдата за на-
платување парична казна на самото место во смисла 
на член 121 од Основниот закон. 

Се овластува републичкиот секретар за труд, 
во согласност со републичкиот секретар за народно 
здравје и социјална политика, да ги пропише на-
чинот и постапката за вршење претходни и перио-
дични лекарски и други прегледи во смисла на 
член 49 став 2 од Основниот закон. 

Член 17 
Затечените инспектори на трудот кои не ги 

исполнуваат условите пропишани со овој закон и 
прописите донесени врз основа на него, можат да 
останат на работно место инспектор до 31. ХИ. 1966 
година. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

46. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ ШТО КЕ ВРШАТ ОДДЕЛНИ 

РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАКАЈ 

Се прогласува Р е о н о т за опр^д^ц^акадгшд. ор-
гани што ќе вршфг* одделни рабода0#д ^областа на 
железничкиот ај,< за № г ; ? , 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 14 април 1966 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 19 април 1966 година. 

У. бр. И 
16 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ ШТО ЌЕ ВРШАТ 
ОДДЕЛНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

I Органи на инспекција во железничкиот сообраќај 

Член 1 
Работите на инспекцијата во железничкиот соо-

браќај на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија ги врши Републичкиот секрета-
ријат за индустрија и трговија. 

Работите од претходниот став опфаќаат вршење 
на надзор над извршувањето на одредбите на Ос-
новниот закон за изградба на железниците, за соо-
браќајот и безбедноста на железниците (Основен 
закон — „Службен лист на СФРЈ" бр. 9/65) и про-
писите донесени врз основа на него. 

Член 2 
Работите на инспекцијата од делокругот на Ре-

публичкиот секретаријат за индустрија и трговија 
ги вршат инспектори за железнички сообраќај (ин-
спектори). 

За инспектор може да се назначи лице кое има 
завршено високо образование од соодветна струка, 
најмалку 5 години работен стаж во неа и положен 
стручен испит или соодветна виша стручна подго-
товка најмалку 10 години работен стаж во струката 
и положен стручен испит. 

За извршување на определени задачи од об-
ласта на инспекцијата во железничкиот сообраќај 
што бараат посебна стручност, Републичкиот секре-
таријат за индустрија и трговија може да овласти 
лица од други органи и организации, што ги испол-
нуваат условите од претходниот став. 

Лицата од претходниот став имаат права и дол-
жности на инспектор. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија поблиско ќе утврди која школска односно 
стручна подготовка се смета за соодветна и посеб-
ните услови што треба да ги исполнуваат инспекто-
рите. 

Член 3 
Против решението на инспекторот може да се 

изјави жалба до Извршниот совет. 

II Органи за вршење на одделни други работи 

Член 4 
Железничкото транспортно претпријатие со 

претходна согласност на Извршниот совет може 
трајно да го запре превозот на патници и стока на 
одделни пруги или на делови од пруги. 
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Член 5 
Се овластува републичкиот секретар за индус-

трија и трговија: 
1. да донесува поблиски прописи за водењето на 

технички и другите податоци на железниците вон 
составот на Ј Ж (член 6 став 4 од Основниот закон); 

2. да дава согласност на правилниците за одр-
жувањето на пругите, железничката телекомуника-
циска мрежа, сигнално-сигурносните уреди и ста-
билните електровлечни постројки и другите построј-
ки, уреди и објектите на пругите, како и на правил-
никот за одржувањето на железничките возила во 
состав на други железници на кои се врши превоз 
на патници и стока за општи потреби и на индус-
триските железници (член 51 став 3 точка 2 од Ос-
новниот закон); 

3. да ги пропишува техничките норми и елемен-
ти и да ги донесува техничките прописи за изградба, 
опрема и одржување на градските железници, руд-
ничките железници и жичарниците како и усло-
вите за вршење на сообраќајот на градските же-
лезници (член 133 од Основниот закон). 

Се овластува републичкиот секретар за индус-
трија и трговија да пропишува прекршоци за повре-
дување на прописите кои ги донесува на основа точ-
ка 3 од претходниот став. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија: 
1. решава за давање на согласност за премини 

преку пруга на возило што сообраќа на патишта 
со посебна дозвола, за вонреден превоз ако желез-
ничкото транспортно претпријатие не даде соглас-
ност за преминувањето на возилото преку пругата 
(член 79 став 5 од Основниот закон); 

2. дава одобрение или налог за воведување ра-
ботно време за примање и издавање стоки на же-
лезничките станици ноќе, во недела и во дни на 
празници определени со закон (член 42 став 3 од 
Законот за превоз на железниците „Сл. лист на 
СФРЈ" бр. 55/05); 

3. дава одобрение, да може железницата при-
времено да го намали рокот на утоварот во одделни 
станици, како и да ја зголеми лежарината, запре-
мината и колската денгубнина, кога тоа го изиску-
ваат оправдани причини на сообраќајот или јав-
ниот интерес (член 61 став 5 од Законот за превоз 
на железници); 

4. дава одобрение да може железницата привре-
мено да го намали или зголеми* рокот за подигање 
на стоката кога тоа го изискуваат оправдани при-
чини на сообраќајот или интересите на стопанството 
(член 72 став 9 од Законот за превозот на железни-
ците). 

Член 7 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија во согласност со Републичкиот секретаријат 
за народно здравје и социјална политика, издава 
овластувања на специјализирани здравствени уста-
нови за утврдување дали некое лице има општа 
здравствена способност и дали ги исполнува посеб-
ните здравствени услови за работните места на кои 
непосредно учествува во вршењето на железнич-
киот сообраќај, како и за периодично проверување 

на физичката и психичката способност на работни-
ците на тие работни места (член 70 став 3 од Ос-
новниот закон). 

Член 8 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на сообраќајот дава согласност за опреде-
лување на железнички станици што ќе ги известу-
ваат примателите за пристигањето на стоката во 
недела и во дните на празници определени со за-
кон како и за времето и начинот на известувањето 
(член 71 став 2 од Законот за превоз на железни-
ците). 

III Преодни и завршни одредби 

Член 9 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр- „ 

говија ќе ја преземе документацијата и елаборатите 
што се однесуваат на инспекцијата во железнич-
киот сообраќај. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

47. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИТЕ НА 
ИНСПЕКЦИЈАТА ВО ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФ-

СКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ 

Се прогласува Законот за организацијата на 
работењето на органите на инспекцијата во поштен-
ско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 14 април 1966 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 19 април 1966 година. 

У. бр. 12 : 
20 април 1966 година Ј 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ОР-
ГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА ВО ПОШТЕНСКО-
ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРА-

КАЈ 

Член 1 
Работите на инспекцијата во поштенско-теле-

графскиот и телефонскиот (ПТТ) сообраќај на тери-
торијата на Социјалистичка Република Македонија 
ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија. 
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Член 2 
Работите на инспекцијата во ПТТ сообраќајот 

опфаќаат вршење надзор над извршувањето на од-
редбите од Законот за организација на југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 32/65), другите прописи и меѓу-
народните договори што се однесуваат на ПТТ соо-
браќајот, како и во поглед придржувањето на од-
редбите од општите акти на Заедницата на југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони донесени 
врз основа на закон. 

Член 3 
Работите на инспекцијата од претходниот член 

што се однесуваат на цените на ПТТ услугите и 
нивното пресметување на корисниците на тие услу-
ги, како и на работното време и начинот на врше-
њето на работите на работни места на кои се ра -
боти со непосредните корисници на ПТТ услуги, 
ги вршат општинските органи на управата надлеж-
ни за работите на пазаришната инспекција согласно 
одредбите од Основниот закон за пазаришна инспек-
ција. 

Член 4 
Работите на инспекцијата во ПТТ сообраќајот 

од делокругот на Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија ги вршат инспектори за ПТТ 
сообраќај (инспектори). 

За инспектор може да се назначи лице кое има 
завршено високо образование од соодветна струка, 
најмалку 5 години работен стаж во струката и по-
ложен стручен испит или соодветна виша стручна 
спрема, најмалку 10 години работен стаж во стру-
ката и положен стручен испит. 

Условите од претходниот став се однесуваат и 
на лицата што се овластуваат согласно член 81 од 
Законот за организација на југословенските пошти, 
телеграфи и телефони. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија поблиску ќе утврди која школска односно 
стручна спрема се смета за соодветна и посебните 
услови што треба да ги исполнуваат инспекторите. 

Член 5 
Против решението на инспекторот освен реше-

нието донесено во работите на инспекцијата во ме-
ѓународниот ПТТ сообраќај и ПТТ сообраќај по-
меѓу две или повеќе републики може да се изјави 
жалба до Извршниот совет. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија ќе ја преземе документацијата и елаборатите 
што се однесуваат на инспекцијата на ПТТ сообра-
ќајот. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

48. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-

ЦИЈАТА НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за евиденцијата на пре-
стојувалиштето на граѓаните, 

•што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 14 април 1966 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 19 април 1966 година. 

У. бр. 13 
20 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Според одредбите на овој закон се води еви-

денција на престојувалиштето на граѓаните к а ј са-
мостојните угостители и домаќинствата што даваат 
услуги за сместување, како и евиденцијата на пре-
стојувалиштето на потстанарите во домаќинства. 

Член 2 
Самостојните угостители и домаќинства што да-

ваат услуги за сместување се должни да водат еви-
денција на престојувалиштето на граѓаните на 
кои им ги даваат овие услуги. 

Евиденцијата од претходниот став се води на 
пропишан образец и се чува најмалку три години 
од денот на нејзиното заклучување. Образецот за 
евиденцијата го заверува општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 3 
Евиденцијата од член 2 на овој закон ги содржи 

податоците од личната, карта на граѓаните и адре-
сата на станот. 

Член 4 
Контрола на водењето на евиденцијата од член 

2 на овој закон ја врши општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Член 5/ 
Граѓаните се должни да го пријават престоју-

валиштето во сите места во кои користат услуги за 
сместување к а ј самостојни угостители и домаќин-
ства што даваат услуги за сместување. 

Пријавувањето на престојувалиштето се врши 
к а ј самостојниот угостител односно домаќинството 
што дава услуги за сместување. 

При пријавувањето на престојувалиштето мо-
ж е од граѓанинот, во случај на потреба, да се по-
бара да покаже лична карта или друга исправа врз 
основа на која може да се утврди неговиот иден-
титет. 
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Член 6 
Полнолетните граѓани кои престојуваат како 

потстанари во домаќинства во седиштата на општи-
ните се должни да го пријават престојувалиштето 
кај општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи во рок од три дена од денот на 
сместувањето. 

Член 7 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок само-
стојниот угостител или граѓанинот што дава услуги 
за сместување ако не ја води или неуредно ја води 
евиденцијата на граѓаните на кои им ги дава овие 
услуги за сместување. 

Член 8 
Со парична казна до ЗОО динари или со казна 

затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок граѓа-
нин што одбегнува да пријави престојувалиште. 

Член 9 
Со парична казна до 200 динари ќе се казни за 

прекршок граѓанин што не пријави престојувалиште 
или не го пријави во пропишаниот рок. 

Член 10 
Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 

пропише обрасци за пријавување и одјавување на 
живеалиштето, за пријавување на престојувалиште-
то и за промената на адресата на станот. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе 
го пропише начинот на водењето на евиденцијата на 
живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, 
образецот за евиденцијата, на престојувалиштето и 
начинот на чување на оваа евиденција. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

49. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ 

ЗГРАДИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за стопанисување и уп-
равување со станбените згради во општествена соп-
ственост, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 14 април 1966 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор одржана на 14 април 
1966 година. 

У. бр. 10 
14 април 1966 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО 

СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопанисувањето' и управувањето со станбените 

згради во општествена сопственост (станбени згра-
ди) се врши според одредбите на Основниот закон за 
стопанското работење (стопанисувањето) со станбе-
ните згради во општествена сопственост (Основен 
закон) и одредбите на овој закон. 

Член 2 
Носителите на станарското право (станарите) го 

остваруваат правото на управување со станбената 
зграда непосредно или преку куќниот совет, а во 
работите од посебен општествен интерес, преку со-
бранието на станарите и претставниците на стана-
рите во организациите за стопанисување со станбе-
ните згради. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

Член 3 
Во општините во кои, поради незначителниот 

број станбени згради во општествена сопственост 
нема услови за основање на една од организациите 
од член 8 на Основниот закон, стопанисувањето со 
тие згради општинското собрание може да и го до-
вери на една од постојните работни организации. 

Општинското собрание ќе го определи бројот 
на претставниците на станарите во работничкиот 
совет на работната организација на која и е довере-
но стопанисувањето на станбените згради според 
претходниот став. 

Член 4 
Организациите за стопанисување со станбените 

згради (организација за стопанисување) имаат ста-
тус на комунална работна организација. 

Член 5 
Организацијата за стопанисување е должна да 

ја чува техничката документација на станбените 
згради што се внесени во фондот на станбените 
згради со кои стопанисува. 

Основачот односно оној што ја внел зградата во 
фондот на станбени згради е должен да ја предаде 
на организацијата за стопанисување и документа-
цијата од претходниот став. 

Се овластува републичкиот секретар за индус-
трија и трговија да донесе поблиски прописи за на-
чинот на чување и за ракување со техничката доку-
ментација. 

Член 6 
Организацијата за стопанисување по барање од 

станарите или по сопствена иницијатива ќе ги из-
врши неопходните работи на текушто одржување 
што не и е доверено на товар на средствата за те-
кушта одржување на станбената зграда, ако стана-
рите непосредно или преку куќниот совет не ги 
извршуваат тие работи. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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Под неопходни работи во смисла на претходниот 
став се подразбираат работите сврзани со отстрану-
вање на позначителна штета или опасност по жи-
вотот на луѓето. 

Член 7 
Во смисла на овој закон се подразбира: 
1. под инвестиционо одржување на станбена 

зграда — обновување и замена на конструкции и 
на елементи на станбената зграда; 

2. под текушто одржување на станбена зграда 
— извршување на работи со кои се обезбедува нор-
мална употреба на станбената зграда; 

3. под текушто одржување на стан —- извршу-
вање на работи во станот со кои се обезбедува не-
говото нормално користење. 

Општинското собрание ќе донесе поблиски про-
писи за тоа што опфаќа инвестиционото и текуш-
тото одржување на станбена зграда односно те-
куштото одржување на стан. 

Член 8 
Со планот за употреба на средствата на фондот 

на станбените згради се утврдува и приоритетот на 
работите за инвестиционото одржување на станбе-
ните згради во зависност од важноста на тие ра-
боти. 

Член 9 
Со статутот на организацијата за стопанисува-

ње се утврдува бројот на членовите на работнич-
киот совет, бројот на претставниците на станарите 
и на основачот во советот и поблиску се пропишува 
начинот и постапката на одлучување во работите 
од посебен општествен интерес. 

Член 10 
Бројот на претставниците на станарите и на ос-

новачот не може да биде поголем од бројот на чле-
новите на работничкиот совет што ги избира работ-
а т а заедница на организацијата. 
' Бројот на претставниците на основачот не мо-
ж е да биде поголем од една третина од бројот на 
претставниците на станарите. 

Ако бројот на основачите е поголем од бројот 
определен за претставници на основачот, основа-
чите заеднички ќе изберат свои претставници. 

Член 11 
За работите од посебен општествен интерес мо-

же да се одлучува на седница на која присуству-
ваат мнозинството на членовите на работничкиот 
совет што ги избрала работната заедница на орга-
низацијата за стопанисување и мнозинството на 
претставниците на станарите и на основачот. 

Во работите од претходниот став одлуките се 
донесуваат со мнозинство гласови на претставни-
ците на станарите и на основачот и мнозинство 
гласови на членовите на работничкиот совет што 
ги избрала работната заедница на организацијата 
ђа стопанисување, 

Член 12 
Општинското собрание дава Согласност на ак -

тите на организацијата за стопанисување за про-
мена на дејноста, за спојување, припојување или 
поделба на организацијата, како и за издвојува-
ше на единица од нејзиниот состав. 

Ш. ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ 
СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

1. Собир на станарите 

Член 13 
Со станбената зграда непосредно управуваат 

станарите на собир на станарите. 
Собирот на станарите го сочинуваат сите но-

сители за станарското право на станбената зграда. 

Член 14 
Собирот на станарите ги врши особено овие 

работи: 
— избира и отповикува куќен совет и одделни 

негови членови; 
— ги разгледува извештаите за работењето и 

предлозите на куќниот совет и одлучува по нив; 
— донесува поблиски правила за извршување 

на куќниот ред; 
— утврдува програма и претсметка за корис-

тење на средствата за текуштото одржување на 
станбената зграда; 

— одлучува за пренесување работите на те-
куштото одржување на зградата на организација-
та за стопанисување; 

— одлучува станарите да ги сносат трошоците 
за текуштото одржување на станбената зграда над 
износот на станарината ако тие не можат да се 
обезбедат во рамките на средствата утврдени за 
текушто одржување на станбената зграда; 

— одлучува за изнесување на споровите поме-
ѓу станарите и организацијата за стопанисување 
пред станбената арбитража; 

— го претресува годишниот извештај на ор-
ганизацијата за стопанисување и дава мислење 
по него. 

Член 15 
Собирот на станарите се состанува по потреба, 

а најмалку еднаш годишно. 
Собирот на станарите го свикува претседате-

лот на куќниот совет по своја иницијатива или по 
барање од најмалку една третина од станарите. 

/ Во згради во кои не се избира куќен совет, 
правото од претходниот став го врши станарот 
што ќе ГО' определи собирот на станарите. 

За работата на собирот на станарите се води 
записник. 

Член 16 
Во новоизградените станбени згради првиот 

собир на станарите и денот на неговото одржува-
ње го определува органот на управата надлежен 
за станбени работи на општинското собрание (стан-
бен орган на општинското собрание). 

2. Куќен совет 

Член 17 
Во станбена зграда која има десет или повеќе 

станови се избира куќен совет. 
Во станбените згради кои имаат помалку од 

десет станови, правата и должностите на куќниот 
совет ги врши собирот на станарите. 
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За станбени згради' во општествена сопстве-
ност со еден или два стана станбениот орган на 
општинското собрание, во согласност со мерилата 
од овој закон, ќе ги определи зградите што обра-
зуваат заеднички собир на станарите и куќен 
совет. 

Член 18 
Куќниот совет ги врши особено овие р а б о т : 
— се грижи за текуштото одржување на стан-

бената зграда, како и за тоа одделните станови да 
се одржуваат во согласност со прописите и норма-
тивите; 

— предлага на Собирот на станарите годишна 
програма и претсметка за користење на средствата 
за текуштото одржување на станбената зграда; 

— ја известува организацијата за стопанисува-
ње за потребата од извршување на поправки во 
станбената зграда, како и на заедничките делови 
и уреди во станбената зграда; 

— се грижи за целисходната употреба, уреду-
вањето и одржувањето на земјиштето што и при-
паѓа на станбената зграда; 

— се грижи за спроведувањето на куќниот 
ред. 

Член 19 
Куќниот совет се состои најмалку о^Јгри_члена. 

Бројот на членовите на куќниот совет го~утврдува 
собирот на станарите. 

Куќниот совет се избира на две години. Никој 
не може да биде биран едно по друго повеќе од 
два пати за член на куќниот совет. 

Член 20 
Членовите на куќниот совет избираат помеѓу 

себе претседател на куќниот совет и негов заменик. 
Претседателот на куќниот совет го претставу-

ва куќниот совет. 
Куќниот совет писмено ја известува органи-

з а м ! ата за стопанисување за изборот на претседа-
телот на куќниот совет и негов заменик. 

Член 21 
Куќниот совет работи на седници. 
На седниците на куќниот совет се води за-

писник. 
Седниците на куќниот совет ги свикува прет-

седателот по своја иницијатива или по барање од 
една третина на станарите. 

Член 22 '>/ 
Куќниот совет во почетокот на секоја календар-

ска година му поднесува на собирот на станарите 
извештај за своето работење во изминатата го-
дина, 

Член 23 
Надзор над законитоста на работата на соби-

рот на станарите и на куќниот совет врши стан-
бениот орган на општинското собрание. 

3. Собрание на станарите 

Член 24 
Собранието на станарите го сочинуваат прет-

ставници на станарите од сите станбени згради со 
кои управува организацијата за стопанисување. 

Член 25 
Собранието на станарите: 
— го разгледува извештајот за работа на ор-

ганизацијата за стопанисување во делот што се 
однесува на работите од посебен општествен ин-
терес и се изјаснува по извештајот; 

— избира и отповикува претставници нѕа ста-
нарите во работничкот совет на организацијата за 
стопанисување; 

— избира и отповикува членови на станбената 
арбитража. 

Собранието на станарите врши и други работи 
што ќе му се стават во делокруг со закон и други 
прописи. 

Член 26 
Работничкиот совет на организацијата за сто-

панисување е должен да ги разгледа забелешките 
и предлозите на собранието на станарите по из-
вештајот за работа на организацијата и да го из-
вести за преземените мерки. 

Член 27 
Собранието на станарите го свикува станбени-

от орган на општинското собрание по потреба, а 
најмалку еднаш годишно. 

Станбениот орган од претходниот став е дол-
жен да го свика собранието на станарите и по 
барање од најмалку една петтина на станарите од 
подрачјето на организацијата за стопанисување. 

Со работата на собранието раководи претседа-
телот што го избира собранието. 

За работата на собранието на станарите се води 
записник. 

Член 28 
Општинското собрание донесува поблиски про-

писи за работата на собирот на станарите, на куќ-
ниот совет и на собранието на станарите, како и 
за начинот на избор на претставници на станарите 
во станбената арбитража, во организацијата за 
стопанисување и во собранието на станарите. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
До донесување на статут на организацијата за 

стопанисување основачот го утврдува бројот на 
членовите на работничкиот совет што ги избира 
работната заедница на организацијата за стопани-
сување и бројот на претставниците на станарите 
и на основачот во советот. 

Член 30 
Прописите за избор на претставниците на ста-

нарите во станбената арбитража и работничкиот 
совет на организацијата за стопанисување општин-
ското собрание ќе ги донесе во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 31 
Првите седници на собранието на станарите ќе 

се одржат најдоцна до 1 јуни 1966 година, а ќе ги 
свика претседателот на општинското собрание. 

Член. 32 
Овој закон влегува во сила осмиот Ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
циј а листичка Република Македони ј а." 
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50. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон 

за финансирање на општественонполитичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 

април 1966 година и на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 15 април 1966 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 
62.020.000 ДИНАРИ 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија ка ј Стопанската банка на Социјалис-
тичка Република Македонија со износ од 62.020.000 
Динари од средствата на кредитот што и е одобрен 
на Стопанската банка на Социјалистичка Републи-
ка Македонија согласно Законот за употребата на 
издвоените средства на инвеститорите за 1964 и 
1965 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/65). 
Овие средства ќе се употребат за покривање на 
пречекорувањето на трошоците предвидени со ин-
вестиционата програмата за изградба на Рудници-
те и железарницата „Скопје" во 1965 година. 

2. Кредитот од претходната точка на оваа од-
лука Стопанската банка на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе го даде на користење на 
Рудници и железарница „Скопје". 

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука се одоб-
рува со рок на отплата од 5 години и каматна нор-
ма од 5%годишно, а ќе се отплатува во полуго-
дишни ануитети од средствата на Рудници и же-
лезарница „Скопје". 

4. Се овластува Републичкиот секретар за фи-
нансии со Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија да го склучи договорот за 
кредит од точка 1 на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Број 10 

16 април 1966 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

51. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирање општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ" број 31/64), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 15 април 
1966 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 15 април 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 
46,346.000 ДИНАРИ 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија ка ј Стопанската банка на Социјалис-

тичка Република Македонија со износ од 46.346.000 
динари од средствата на Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на стопанскиот развиток на сто-
пански недоволно развиените републики и кра-
ишта. Овие средства ќе се употребат како учество 
на Републиката за кредитот за покривање на пре-
чекорувањето настанато во текот на изградбата нп 
Рудниците и железарницата „Скопје". 

2. Кредитот од претходната точка на оваа одлука 
Стопанската банка на Соци ја листичка Република 
Македонија ќе го даде на користење на Рудни-
ци и железарница „Скопје". 

3. Кредитот од; точка 1 на оваа одлука се 
одобрува со рок на отплата од 15 години и каматна 
норма од 4% годишно, а ќе се отплатува во полу-
годишни ануитети од средствата на Рудници и же-
лезарница „Скопје". 

4. Се овластува Републичкиот секретар за фи-
нансии со Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија да го склучи договорот за 
кредит од точка 1 на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Број И 
16 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

52. 
Врз основа на член 31 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник; на СРМ" 
бр. 42/615), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 15 април 1966 година по предлог 
од Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВ-

НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I. За судии-поротници на Врховниот суд на Ма-
кедонија се избираат: 

1. АСИМ АЗИЗОВСКИ, работник во Собрани-
ето на општината Охрид; 

2. ВАСКО АЛТИПАРМАКОВ, помошник дирек-
тор на банка во Битола; 

3. ЈАНАКИЈА АТАНАСОВ, секретар на Собра-
нието на општината Ид ади ја — град Скопје; 

4. ТРАЈКО АТАНАСКОВ, секретар на Прос-
ветно-културниот собор на Собранието на СРМ; 

5. ДРАГОСЛАВ ВЕЉКОВИЋ советник во Ре-
публичкиот завод за унапредување на школство?©; 

6. ЛАЗО ГИНОВСКИ, висококвалификуван ра-
ботник во пензија од Охрид; 

7. СЛАВКА ГИЧЕВ СКА, правник во Собрани-
ето на општината Тетово; 
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8. БЛАГА ГОРИЧАНОВА, работник во Собра-
нието на општината Охрид; 

9. БОРИС ГОЧЕВ, работник; во Пазаришната 
управа во Титов Велес; 

10. СТОЈАН ДИМОВ, секретар на Општинскиот 
комитет на СКМ во Титов Велес; 

11'. БЛАГОМИР ИЛИЕВСКИ, работник во Оси-
гурителниот завод во Куманово; 

12. ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, потсекретар во Изврш-
ниот совет; 

13. КИРО ЈАНЕВ, директор на Претпријатието 
„Цутник" во Скопје; 

14. ИЛИЈА ЈАНКУЛОВ СКИ, директор на Гим-
назијата „Цветан Димов" во Скопје; 

15. ИЛИЈА ЈОСИФОВСКИ, директор на Уредот 
за криминолошки истражувања на Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи; 

16. АЗЕМ ЈУСУФОВ, началник на одделение 
во Собранието на општината Титов Велес; 

17. МЕТИ КРЛИУ, секретар на Општинскиот 
комитет на СКМ Кале во Скопје; 

18. ЉУБИЦА ЛЕВКОВА, учителка во Основно-
то училиште „Гоце Делчев" во Скопје; 

19. РУБИСА МОИС, работник во фабриката за 
текстил „Македонка" во Штип; 

20. ФЕМИ МУЧА, претседател на комисија на 
Главниот одбор на ССРНМ; 

21. АЛЕКСАНДАР НАНЧЕВ, директор на Ре-
публичкиот завод за цени; 

22. ЈОВАН НАУМОВСКИ, директор на Шум-
ското стопанство во Битола; 

23. НОНЕ ОКЛЕСКИ, заменик на начални-
кот на Секретаријатот за внатрешни работи на 
Градското собрание на Скопје; 

24. МИЛЧО КОЦЕВ, уредник во редакцијата 
„Вечер"; 

25. АЛЕКСАНДАР ПАКЕТЧИЕВ, секретар на 
Собранието на општината „Кале"; 

26. МИЈАЛЧЕ ПИЛАТОВ, висококвалификуван 
работник во фабриката за текстил „Македонка" 
во Штип; 

27. ДИМЧЕ ПРОТУГЕР, професор во Училиш-
тето за применета уметност во Скопје; 

28. АЛЕКСАНДАР РАНЧИЌ, началник на од-
деление во Собранието на општината Куманово; 

29. ВЕЛКО САПУНЏИЈА, главен градежен ин-
спектор во Републичкиот секретаријат за индус-
трија и трговија; 

30. ГОРДАНА СМИЛАНОВСКА, управителка на 
Детската градинка „Страшо Пинџур" во населбата 
Бутел — град Скопје; 

31. МЕСУТ СУЛЕЈМАН, директор на Осигу-
рителниот завод во Тетово; 

32. ФЕТИ СУЛЕЈМАНОВ, референт во Собра-
нието на општината Битола; 

33. Д-р ВЕРА ТИКВЕШАНСКА, лекар во Меди-
цинскиот центар во Штип; 

34. КАДРИЧЕ ХАМИР, наставник во Гимнази-
јата во Куманово; 

35. КРСТЕ ЧАЛОВСКИ, помошник на секрета-
рот на Собранието на СРМ; и 

36. ИВАН ШИЈАКОВ, ветеринарен инспектор во 
Управата за ветеринарна служба на Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

Број 14 
16 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

53. 
Врз основа на член 3 став 3 од Законот за ос-

новање на Републичкиот фонд за патишта („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/65), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 15 април 1966 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 15 април 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за патишта донесен на седницата на Управниот од-
бор на Фондот, одржана на 2. XII. 1965 година. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 15 
16 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
декц во регистарот на установите на ден 27. XI. 
1965 година, рег. број 17/65, е запишана под фир-
ма: Виша техничка школа, со седиште во Битола. 
Предмет на работењето на школата е: им дава 
на студентите теоретски и практички знаења и ги 
воведува во методите на стручната и научната ра-
бота, ги воспитува студентите како свесни гра-
ѓани на социјалистичката заедница, се грижи за 
издигањето на научниот подмладок и во соработ-
ка со работниците и другите организации ја уна-
предува наставата и го помага стопанскиот и оп-
штествениот развиток. 

Школата е основана од Собранието на општи-
ната Битола, со решение број 04-17218/1 од 17. XI. 
1965 година. 
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Школата ќе ја потпишуваат, Трендафиловски 
Никола, в. д. директор, и Атанасова Драгица, ре-
ферент по студентски прашања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 23/65. (328) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
114/65 е запишано следното: Се менува фирмата 
на Станицата за заштита на растенијата во При-
леп и ќе гласи: Реонска станица за заштита на 
растенијата во Прилеп. 

Се проширува дејноста на Реонската Станица 
за заштита на растенијата во Прилеп, и на тери-
торијата на општината Крушево. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет број 09-41/1 од 10. I. 
1966 година, Собранието на општината Прилеп број 
04-475/1 од 21. I. 1966 година и решението на Со-
бранието на општината Крушево број 04-148 од 
20. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 28/66. (353) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 3. П. 1966 
година под рег. број 51/65 е запишано следното: Се 
менува фирмата на Училиштето за ученици во 
стопанството „Цветан Игески" од Прилеп и ќе 
гласи: Индустриски училишен центар со практична 
обука од текстилна и зидарско-металска насока 
„Илија Игески — Цветан", со седиште во Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната заедница на училиштето број 
1 од 10. I. 1966 година и потврда од Собранието 
на општи ната Прилеп број 06-6977/17—65 од 12, I. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 37/66. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 191, 
страна 488, книга И е запишано следното: Фир-
мата на Основното училиште во Маџари II, со-
гласно со записникот од одржаниот состанок на 
советот на училиштето од 14. I. 1966 година во 
иднина се менува и ќе гласи: Основно училиште 
„Крсте Мисирков" населба Маџари П — Скопје. 

Од. Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 111/66. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
362, страна 48(5, книга П е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Заводот за културно-
просветен и наставен филм — Скопје, Васка Ми-
шева, ќ престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на Заводот е назначен Антон 
Шаини, сметководител, кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Ванчо 
Наумов, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 287/65. (411) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА* 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, број 931, страна 427, книга IV, е запишан под 
фирма: Осигурителен завод за СРМ Македонија — 
Скопје. 

Осигурителниот завод спроведува: 
— задолжителни осигурувања одредени со со-

јузен закон; 
— доброволни осигурувања одредени со за-

клучок на Југословенската заедница на осигуру-
вањето; 

— доброволни осигурувања одредени со за-
клучок на Осигурителниот завод. 

Осигурителниот завод организира и спроведу-
ва, согласно со важечките прописи, мерки за спре-
чување настанување на опасности од кои е извр-
шено осигурување на имоти и лица (превентивни 
мерки), како и мерки за намалување на штетите 
на осигурените имоти ако настапи опасност (ре-
пресивни мерки) и го финансира и кредитира 
спроведувањето на тие мерки. 

Заводот може да одреди да ги спроведува сите 
видови доброволни осигурувања за кои не е должен 
да се реосигурува, а другите видови на доброволни 
осигурувања само ако се претходно споразуме со 
Југословенската заедница на осигурувањето за ус-
ловите за реосигурување (член 19, став 1 и 3 од 
Основниот закон за осигурителните заводи и за-
едниците на осигурувањето). 

Осигурителниот завод стопанисува со станбе-
ните згради и деловните простории кои се изда-
ваат под наем. 

Осигурителниот завод е основан со соединува-
ње на осигурителните заводи на територијата на 
СРМ од сите општини освен од Општината Штип 
и тоа: Скопје (одлуки на собранијата на општини-
те: Кале број 02-1570/1 од 29. I. 1966 година, Ки-
села Вода број 51 од 13. I. 1966 година и Идади^а 
број 1644 од 27. I. 1966 година); Битола (одлуки на 
собранијата на општините: Битола број 05-82/1 
од 31. I. 1966 година и Демир Хисар број 01-3609/1 
од 10. П. 1966 година); Титов Велес (одлука на 
Собранието на општината Титов Велес број 1039 
од 8. П. 1966 година); Куманово (одлуки на собрани-
тата на општините: Куманово број 89/1 од 26. I. 1966 
година, Кратово број 01-492 од 31. I. 1966 година и 
Крива Паланка број 02-8629/1 од 27. XII. 1965 година); 
Тетово (одлуки на собранијата на општините: Те-
тово број 01-13682 од 22. I. 1966 година и Гостивар 
број 01-63 од 5. I. 1966 година); Струмица (одлука 
на Собранието на општината Струмица број 01-244 
од 13. I. 1966 година); Охрид (одлуки на собрани-
јата на општините: Охрид број 01-14851 од 28. XII. 
1965 година, Струга број 01-11755/1 од 29. XII. 1965) 
година, Дебар брот 01-5920/1 од 24. XII. 196(5 го-
дина, Кичево број 02-474/1 од 31. I. 1966 година и 
Ресен број 01-933/1 од 27. I. 1966 година); Радо-
виш (одлука на Собранието на општината Радо-
виш број 10-3837/1 од 28. XII. 1965 година); Коча-
ни (одлуки на собранијата на општините: Кочани 
број 01-10218/1 од 28. ХП. 1965 година ,Виница број 
01-4484 од 27. XII. 1965 година, Делчево број 01-5134, 
од 27. ХП. 1965 година и Берово број 01-92/1 од 27. 
ХП. 1965 година); Св. Николе (одлука на Собра-
нието на општината Св. Николе број 01-3488 
од 28. XII. 1965 година); Пробипггип (одлука 
на Собранието на општината Пробиштип број 
01-3998 од 28. ХП. 1965 година); Кавадарци 
(одлуки на собранијата на општините: Ка-
вадарци број 01-9641 од 29. ПХ. 1965 година, 
Валандово бр. 4048 од 23. XII. 1965 година, Него-
тино број 01-2316/1 од 27. XII. 1965 година 
и Гевгелија број 7864 од 28. XII. 1965 година); При-
леп (одлуки на собранијата на општините: При-
леп број 01-8292/1 од 29. XII. 1965 година, Крушево 
број 01-2509/1 од 10. XII. 19'6!5< година и Македонски 
Брод број 03-3702/1 од 28. XII. 1965 година). 

Осигурителниот завод за СР Македонија ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува Димче Ми-
лески, в. д. директор, во границите на овласту-
вањето. 

Сегашните осигурителни заводи и тоа: Битола, 
Титов Велес, Куманово, Тетово, Струмица, Охрид, 
Радовиш, Кочани, Св. Николе, Пробиштип, Кава-
дарци и Прилеп, времено до донесување на соод-
ветни одлуки од страна на собранието на Осигури-
телниот завод, во смисла на членот 37 точка 7 од 
Основниот закон за осигурителните заводи и заед-
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ниците на осигурувањето, ќе работат како работ-
ни единици — филијали на Осигурителниот завод, 
со тоа да имаат право да склучуваат осигурувања 
и исплатуваат настанати обврски по однос на 
уговорите за осигурување и спроведуваат превен-
тивни и репресивни мерки, врз основа на Основ-
ниот закон за осигурителните заводи и заедни-
ците на осигурувањето и привремената статутарна 
одлука за организација и работата на Осигурител-
ниот завод за СР Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 79/66. , (423) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 293, страна 1153, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните ОКОЛИСКИОТ осигурите лен завод — 
Тетово, бидејќи со одлуките на собранијата на оп-
штините за територијата на СРМ, освен за Општи-
ната Штип, се спојува во Осигурителниот завод 
за СР Македонија, со седиште во Скопје и ќе 
делува како негова филијала. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 81/66. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. број 857, страна 1153, книга III е запишана 
под фирма: Комерцијално-инвестициона банка — 
Скопје (скратен назив Скопска банка). Предмет на 
работењето на банката е: 1. ги снабдува стопан-
ските организации со пари за вршење на произ-
водство и промет (краткорочно кредитирање); 2. 
дава инвестициони кредити за вложување во ос-
новни и трајни обртни средства; 3. обавува девиз-
но послување; 4. ја кредитира станбено-иомунал-
ната изградба; 5. го кредитира населението со 
потрошувачки кредити; 6. прибира парични депо-
зити со и без отказен рок; 7. прибира штедни 
влогови, води жиро сметки на граѓани и врши 
други банкарски работи со граѓаните; 8. врши от-
куп и продажба на странски средства за плаќање; 
и 9. издава банковни гаранции и врши останати 
кредитни и банкарски работи. 

Банката е основана со одлуката за основање 
број 12745 од 31. ХА. 1965 година. 

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Константин УНКОВСКИ, В. Д. генера-
лен директор, Коста Димов, в.д. заменик генера-
лен директор, Спиро Ѓуревски, в. д. директор на 
дирекцијата за работи со граѓани, и Ерефили Ла-
зарева, шеф на службата централно книговодство, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 73/66. (465) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 411, страна 363, книга И е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Осигурителниот завод — Кава-
дарци, бидејќи со одлуките на собранијата на оп-
штините на територијата на СРМ, освен за Општи-
ната Штип, се спојува во Осигурителниот завод 
за СР Македонија, со седиште во Скопје, и ќе 
делува како негова филијала. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 82/66. (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 725, страна 127, книга III е запиша-
но следното: Се брише од регистарот на претпри-
јатијата и дуќаните Осигурителниот завод за под-
рачјето на општините од Скопска околија — Ско-
пје, бидејќи со одлуките на собранијата на општи-
ните за територијата на СРМ, освен за општината 

Штип, се спојува во Осигурителниот завод за СР 
Македонија, со седиште во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 85/66. (424) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Со решение на Собранието на општината Стру-

мица број 01-1503/1 од 1. III. 1966 година над Зем-
јоделска задруга „Братство" од село Попчево 
— Струмица, е отворена постапка за редовна лик-
видација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги при јаваат своите побарувања, односно да ги 
измират своите долгови во рок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок, нема да се признаваат никакви побарувања, 
а долговите според книговодствената евиденција ќе 
се наплатуваат по судски пат. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните 
на регистарски лист број 828, страна 961, свеска 
III е запишано следното: 

Претпријатието за производство на памучни 
предива, памучни и синтетички ткаенини во из-
градба „СКОПЈЕ" Скопје, согласно решението на 
Собранието на општината Кисела Вода—Скопје, се 
става под редовна ликвидација. 

Со споменатото решение на Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје, за членови на 
ликвидационата комисија се назначени следните 
лица: 1. Анакиев Томе, одборник, 2) Арсов Лазар, 
граѓанин и 3) Величков Благоја, граѓанин. 

Со решението на Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје, под број 01-6033/1 од 25. IV. 
1966 година за ликвидатор на Претпријатието за 
производство на памучни предива, памучни и син-
тетички ткаенини во изградба „Скопје" Скопје, под 
редовна ликвидација, е назначен Сотировски Вел-
ко, дипломиран економист, кој претпријатието под 
редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 26. IV. 1966 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот потписник на споменатото прет-

пријатие Славе Климе Поповски, директор, му 
престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 253 од 27. IV. 1966 година. (597) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Весика бр. 50/102 од 13. V. 1954 година издадена 

ОД Турскиот генерален конзулат во Скопје на име 
Реџеп Али Садик, Неџибе Реџеп А. Садик, Нури 
Реџеп А. Садик, Назмије Нури Р. Садик, Јунус Ну-
ри Р. Садик, Ибрахим Нури Р. Садик, Садик Реџеп 
А. Садик, Вахиде Садик Р. Садик, Камил Садик Р. 
Садик, Рамадан Али Садик, Зекман Рамадан А. Са-
дик, Назике Зекман Р. Садик, Неџмије Зекман Р. 
Садик, Веџи Рамадан А. Садик, Гулсиме Веџи Р. 
Садик, Вефки Веџи Р. Садик, Емине Рамадан А. 
Садик, Саније Рамадан Садик, од е. Црни лигите, 
Прилепско. 

Пасош бр. 873315 од 26. ХП. 1964 год. на име Ху-
сеин Берзати, ул. „Кочо Зози" бр. 55, Гостивар. (4669) 

Воена книшка на име Георги Ивана Цветков, 
е. Долни Дисан, Неготино. (2342) 

Воена книшка на име Весел Ресуловски, ул. 
„Трајан Белев" бр. 20, Битола. (2346) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гости-
вар на име Селам Изета А гој и, ул. „Никола Пара-
н е о в " бр. 49, Гостивар. (2364) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сербес Мустафа, Скопје. (571.) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гани Халити, Скопје. (572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павле Арсовски, Скопје. (573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јајне Јајне Ајрула, Скопје. (574) 

Здравствена легитимација бр. 263470, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Цвета Младенова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Евросимова, Скопје. (576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џуљатма Џеладинова, Скопје. (577) 

Дозвола за носење на оружје бр. 90, издадена 
од СВР — Скопје на Иван Рангелов, Скопје. (578) 

Здравствена легитимација бр. 367315, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Нада Невеновска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Мижевски, Скопје. (580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Тодор Спасовски, Скопје. (581) 

Здравствена легитимација бр. 15311, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Зора Саздова, Скопје. (582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Идавер Шакир, Скопје. (583) 

Здравствена легитимација бр. 500139, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Атанаска Матеева, Скопје. 

Свидетелство од I клас, издадено од Градеж-
ното училиште „Ч. Ф. — Даме" — Скопје на име 
Бранко Ласков, Скопје. (585) 

Здравствена легитимација на име Христо Трај-
ков Гинов, ул. „Блаже Рогозинарот" бр. 64, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Велика Т. Стојановска, ул. „Довле-
џиќ" бр. 9е, Битола. (587) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Училиштето „Трифун Пановски" на име Лилја-
на Пајкова, ул. „Борко Талев" бр. 10, Битола. (588) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мукадес Касимова, ул. „Струшка" 
бр. 17, Битола. (589) 

Здравствена легитимација на име Назмије Ру-
шидова, ул. „Козјак" бр. 80, Битола. (590) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милан Јошевски, ул. „Мирче Ацев" 
бр. 72, Прилеп. (591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Славе Спиркоски, Прилеп. (592) 

Здравствена легитимација бр. 7282, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Јордан Злат-
ков Димитров, е. Истибање, Кочани. (593) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5727 
на име Аница Мишевска, е. Цапари, Битола. (594) 

Сообраќајна книшка за камион „Фијат 615", 
рег. бр. ВТ — 21-33, издадена од СВР — Битола 
на Земјоделското претпријатие „Прогрес" е. Дол-
нени, Битола. (595) 

Сообраќајна книшка за автобус марка „ТАМ" 
рег. бр. ВТ — 16-16 стар, 33-68 нов; издадена од 
СВР —• Битола на Земјоделското претпријатие „Про-
грес" е. Долнени, Битола. (596) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Димко Ј. Јаревски, е. Бу-
ково, Битола. (597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мери Трајчева, ул. „Охрид" бр. 17, 
Битола. (598) 

Здравствена легитимација бр. 23063, издадена од 
ЗСО — Битола на име Зора Петровска, ул. „8" бр. 
7, Битола. (599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветанка Ф. Наумова, булевар „1 
мај" бр. 100, Битола. (600) 

Свидетелство за положен матурски испит дел. 
бр. 980, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — 
Куманово на име Горѓи Владе Крстевски, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 71, Куманово. (601) 

Здравствена легитимација бр. 4330, издадена од 
ЗОО — Кр. Паланка на име Стана Јорданова, е. 
Кркља, Кр. Паланка. (602) 
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Воена книшка на име Никола Јане Стефано-
ски, е. Лабуништа, Струга. (603) 

Здравствена легитимација на име Љуба Зету-
роска, е. Враништа, Струга. (604) 

Здравствена легитимација бр. 67, издадена од 
ЗСО — Струга на име Јонче Инчески, ул. „15 кор-
пус", Струга. (605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Стојан Тофил оски, Струга. (606) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
225057, издадена од КЗСО — Филијала — Рума на 
име Вера Војновиќ, ул. „Борис Кидрич" бр. 25, 
Струга. (607) 

Здравствена легитимација бр. 17416, издадена од 
ЗСО — Струга на име Ике Рочоска, е. Д. Белица, 
Струга. (608) 

Воена книшка на име Назим Браима Шабано-
ски, е. Пласница, М. Брод. (609) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Гевгелија на име Марија Петрова, е. 
Петрово, Гевгелија. (610) 

Здравствена легитимација на име Павлина Ко-
цева, ул. „Петар Михов" бр. 24, Т. Велес. (611) 

Здравствена легитимација бр. 64062, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Авмед Незири, е. Ску-
дриње, Гостивар. (612) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Исмаил Нухиу, е. Џепчи-
ште, Тетово. (613) 

Здравствена легитимација бр. 400, издадена од 
КЗСО — Штип на име Цвета Лазо Бреслиева, ул. 
„X. Карпош" бр. 30, Штип. (614) 

Здравствена легитимација бр. 37200, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Мине Трајан Минов, ул. 
„Коста Рацин", Кочани. (615.) 

Здравствена легитимација бр. 11494, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Санде Бла-
жев Кузманов, ул. „Боро Ловџија" бр. 18, Кочани. 

Здравствена легитимација бр. 1916 на име Јо-
ванка Перова Калајџиска, булевар „ЈНА" бр. 2, 
Берово. (617) 

Здравствена легитимација бр. 3953 на име Сла-
вица Перова Калајџиска, булевар „ЈНА" бр. 2, Бе-
рово. (618) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име Рајна Горѓи Кирјанска. 
е Ратево, Берово. (619) 

Здравствена легитимација »-бр. 13562/2477, изда-
дена од КЗСО — Скопје на име Мирче Љубе Ми-
цевски, е. Бардовци, Скопје. (620) 

Здравствена легитимација на име Љубе Тортев-
ски, Г. Петров. (621) 

Здравствена легитимација бр. 6683, издадена од 
КЗСО — Филијала — Струга на име Шебрит Ади-
љи, е. Франгово, Струга. (622) 

Здравствена легитимација бр. 13459, издадена од 
КЗСО — Филијала — Струга на име Горица Ко-
стеска, е. Драслајца, Струга. (623) 

Здравствена легитимација бр. 8983, издадена од 
КЗСО — Штип на име Магда Јордан Анчева, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 19, Штип. (624) 

Здравствена легитимација бр. 400, издадена од 
КЗСО — Штип на име Тодор М. Дачев, ул. „Вера 
Циривири" бр. 2, Штип. (625) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Атанас Поповски, Берово. (626) 

Здравствена легитимација бр. 22997, издадена од 
КЗСО — Испостава — Кратово на име Минко Стој-
чевски, е. Вакув, Кратово. (627) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Јанчевска, Скопје. (628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Качаник на име Виља Ваит, Скопје. (629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо С. Кралев, Скопје. (630) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Благуна и Драги Цветковски, н. 
Драчево, Скопје. (631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Грозда Арсова, Скопје. (632) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Димитрија Крстевски, Скопје. (633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Изаир С. Зибери, Скопје. (634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станоје Недељковић Скопје. (635) 

Здравствена легитимација бр. 252136, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Лена Д. Милошевска, 
Скопје. (636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефанка Ордева, Скопје. (637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гоше Пиштолов, Скопје. (638) 

Здравствена легитимација бр. 204478, издадена 
од ЗСО —• Скоцје на име Надица Урошевић Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефанка Божиновска, Скопје. (640) 

Пасош бр. 873474, издаден од СВР — Скопје на 
име Рефик Н. Осман, Скопје. (641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кочо Стојковски, Скопје. (642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Крстевски, Скопје. (643) 

Здравствена легитимација бр. 75025 на име Дра-
ги Ивановски, Скопје. (644; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Долгоска, Скопје. (645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Атанасов, Скопје. (646) 

Работна книшка бр. 9057, издадена од Собрани-
ето на општина — Куманово на име Абдуламит Беј-
зат Саити, е. Романовце Куманово. (647) 

Воена книшка на име Стефан Блаже Лазовски, 
е. Демир Капија, Неготино. (648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Емрула Керим, ул. „Караџова" бр. 
59, Битола. (649) 

Здравствена легитимација на име Трендафил 
Котевски, ул. „Бихач" бр. 16, Битола. (650) 

Работна книшка бр. 38335/13203 на име Живка 
Велјанова, ул. „Коста Абрашевиќ" бр. 26, Битола. 

Работна книшка бр. 417616, издадена од Битола 
на име Калина Антоновска, ул. „Преспа" бр. 143, 
Битола. (652) 

Работна книшка рег. бр. 594, серија бр. 398053, 
издадена од Прилеп на име Борис Јанкулоски, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 3, Прилеп. (653) 

Здравствена легитимација на име Томе Каџи-
банов ул. „Костурска" бр. 37, Титов Велес. (654) 

Здравствена легитимација на име Малинка Ко-
стадинова, е. Теово, Т. Велес. (655) 

Здравствена легитимација бр. 57506, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Слободан Секуловски, е. 
Куново, Гостивар. (656) 

Здравствена легитимација бр. 15830, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Илмије Селими, е. Лака-
вица, Гостивар. (657) 

Здравствена легитимација на име Мемиша Ша-
ќири, ул. „Б. Тоска", Тетово. (658) 

Диплома за завршено текстилно училиште — 
конфекциски смер на име Веби Керимов Амети, е. 
Д. Палчиште, Тетово. (659) 

Здравствена легитимација бр. 22848, издадена од 
КЗСО — Штип на име Ленче Димитрова Тренда-
филова, Штип. (660) 

Здравствена легитимација бр. 25625, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Славчо 
Ефтимов Стоиминов, ул. „Јане Сандански" бр. 59, 
Кочани. (661) 

Воена книшка на име Владо Јанков Ташев, е. 
Драгоево, Штип. (662) 

Здравствена легитимација бр. 1812, издадена од 
ЗОО — Св. Николе на име Велин Сандев Митев, 
е. Каратманово, Св, Николе. (663) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Стиф Наумов" на име Пецо 
Јашевски, ул. „Кленовец" бр. 93, Битола. (664) 

Здравствена легитимација на име Кирил Не-
чов, ул. „Хр. Карпош" бр. 26, Битола. (665) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7357 
на име Спасе Р. Бучуковски, е. Буково, Битола. (666) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Вангел Р. Бучуковски, е. Буково, Битола. (667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Живко Сурлески, ул. „Стеван Ба-
зерко" бр. 7, Прилеп. (668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Прилеп на име Нада Д. Крстеска, ул. „Вера Цири-
вири", Прилеп. (669) 

Диплома за завршено текстилно техничко учи-
лиште, издадена од Штип на име Ристо Дамески, 
ул. „Илка Присаганка" бр. 29, Прилеп. (670) 

Здравствена легитимација бр. 1940 .издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Ветка Горги Митевска, е. 
Конопница, Кр. Паланка. (671) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште во е. Псача на име Трајка Ми-
ронова Петковска, е. Псача, Кр. Паланка. (672) 

Дозвола за носење на оружје бр. 219, издадена 
од СВР — Неготино на име Светозар Рангел Злат-
ковиќ, е. Пепелиште, Неготино. (673) 

Здравстевна легитимација бр. 24125, издадена од 
ЗСО — Т. Велес на име Магдалена Аврамова, ул. 
„Благој Горев" бр. 20, Т. Велес. (674) 

Здравствена легитимација бр. 32879, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Јован Тодоров Николов, 
ул. „Првомајска" бр. 4, Кавадарци. (675) 

Здравствена легитимација бр. 34124, издадена од 
КЗСО — Штип на име Мара Маркова Наумова, ул. 
„Христијан Карпош", Кочани. (676) 

Здравствена легитимација бр. 6951, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Марија Ан-
гелова, ул. „Генерал Темпо" бр. 7, Кочани. (677) 

Здравствена легитимација бр. 28637, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Казим Ис-
маилов Јусрефов, ул. „Шатровиќ", Кочани. 

(678) 
Здравствена легитимација на име Спасена Ј. 

Димитриеска, е. Непроштено, Тетово. (679) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 9622 

на име Хајрије Бељуљи, ул. „Кумановска" бр. 21, 
Тетово. (680) 

Ученичка книшка за VIII одделение на име 
Станко Петрушев, е. Горни Подлог, Кочани. (681) 

Здравствена легитимација бр. 10999, издадена од 
КЗСО — Прилеп на име Виолета Стојче Вурмеска, 
е. Бучин, Крушево. (682) 

Здравствена легитимација бр. 11 на име Јоргу 
Ѓорчески, ул. „Пано Бербал" бр. 4, Крушево. (683) 

Оружен лист бр. 12, издаден од СВР — Битола 
на име Ракип Реџепов Амедовски, е. Житоше, Кру-
шево. (684) 

Огласот објавен во број 6 „Службен весник на 
СРМ" од 11. Ш. 1966 година за загубена службена 
потврда за очни болести број 17016 на Бошковски 
Душко, Скопје, се поништува, бидејќи документот 
е пронајден. (5917) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГИМНАЗИЈАТА 

„БРАКА МИЛАДИНОВИ", 
населба Драчево 

распишува 

К О Н К У Р С 
за наставник по фискултура 

У с л о в и : 
Да има висока или виша стручна спрема. 
Молбите со останатите документи за конкур-

сот ќе се примаат 15 дена по неговото објавување. 
(510) 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИ-
ЛИЦИТАДИЈА НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА, 

СКОПЈЕ (БАРАКИ ДО ПОДВОЗНИКОТ) 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Раководител на одделението за селекција и 

тестирање, 
2. Раководител на одделението за општи и 

сметководни работи, 
3. Педагог, 
4. Социјален работник. 
Услови: 
Под 1 — Филозофски факултет — група пси-

хологија со три години работно искуство; 
Под 2 — Виша стручна спрема — економско-

комерцијален смер со 5 години работао искуство; 
Под 3 — Филозофски факултет — педагошка 

група со 3 години работно искуство; 
Под 4 — Виша школа за социјални работници 

со 3 години работно искуство. 
Денот на стапување на работа по договор. 
Личен доход според основите и мерилата ут-

врдени со Правилникот за расподелба на лични 
доходи на работниците на Центарот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а доколку работното место не се пополни, кон-
курсот останува отворен до неговото пополнување. 

(508) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР 

КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за прием на АРТИСТКИ и АРТИСТИ во сезоната 
1966/1967 година 

Право да конкурираат имаат лицата што за-
вршиле висока, виша или средна театарска шко-
ла, како и други лица што се занимавале со те-
атарска дејност или имаат желба за таа работа. 

УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ: 
1. Приемот се врши со аудиција. 
2. Лицата што се во работен однос треба да 

достават потврда од установата каде што работат 
дека имаат право да учествуваат на конкурсот. 

3. Кандидатите за прием за артисти треба 
да достават и потврда дека ја регулирале воената 
обврска. 

Молби со опширна биографија да се доставу-
ваат до Народниот театар — Куманово. 

Конкурсот трае до 31 август 1966 година. 
За поблиски информации заинтересираните мо-

жат да се обраќаат до Народниот театар — Ку-
маново, или на телефон број 50-263. (507) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА 
НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 

1. Лекар на специјализација по предметот не-
уролог^ а и психијатрија. 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
пропишани со Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од прва група. 

Конкурсот трае 15 дена по Објавувањето. 
Молбите заедно со потребните документи се до-

ставуваат до Управата на Клиниката за нервни и 
душевни болести во Скопје. (539) 

СОДРЖИНА 
Страна 

44. Указ за прогласување на Законот за на-
челата на организацијата на општин-
ските органи на управата — — 1 2 9 

Закон за начелата на организацијата на 
општинските органи на управата — — 

45. Указ за прогласување на Законот на орга-
низацијата и надлежноста на органите на 
инспекцијата на трудот — — — 
Закон за организацијата и надлежноста 
на органите на инспекцијата на трудот — 130 

46. Указ за прогласување на Законот за опре-
делување органи што ќе вршат одделни 
работи од областа на железничкиот со-
обраќај — — — — — — — — ~ 132 
Закон за определување органи што ќе 
вршат одделни работи од областа на же-
лезничкиот сообраќај — — — — — 1 3 2 

47. Указ за прогласување на Законот за орга-
низацијата и работењето на органите на 
инспекцијата во поштенско-телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај — — — — 133 
Закон за организацијата и работењето на 
органите на инспекцијата во поштенско-
телеграфскиот и телефонскиот сообракај 133 

48. Указ за прогласување на Законот за еви-
денцијата на престојувалиштето на граѓа-

ните — — — — — — — — — — 1 3 4 

Закон за евиденцијата на престојували-
штето на граѓаните — — — — — — 

49. Указ за прогласување на Законот за сто-
панисување и управување со станбените 
згради во општествена сопственост — 135 
Закон за стопанисување и управување со 
станбените з го али во општествена сопст-
веност — — — — — — — •— 135 

50. - Одлука за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија со износ од 
62.020.000 динари — — — — — — — 138 

61. Одлука за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија со износ од 
46.346.000 динари — — — — — — 138 

52. Одлука за избор на судии-поротници на 
Врховниот суд на Македонија — — — 138 

53. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичкиот фонд за патишта — — — 139 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро Сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


