СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

232.
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на
граѓаните,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот
собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 13 јуни
1967 година.
У. бр. 34/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаци Василев, с. р.
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА З А КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ
НА ГРАЃАНИТЕ
Член 1
Во Законот з а придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 5/65 и 5/67)
во член 75 по став 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Општината може д а воведува самопридонес за
изградба на комунални, образовни, културни, здравствени и социјални објекти за целата општина или
за подрачје на повеќе месни заедници, а к о објектот за к о ј се воведува самопридонесот е од непосреден интерес на граѓаните од тоа подрачје".
Член 2
Член 128 се менува и гласи:
Извршителот м о ж е да отвори затворени простории и предмети и да и з в р ш и претрес во нив
ако е тоа потребно за извршувањето за присилната
наплата во с л у ч а ј кога обврзникот и л и полнолетен
член на неговото домаќинство одбие да ги отвори.
Ако постои основано сомневање д е к а д в и ж н и
предмети што не се изземени од попис се скриени
к а ј обврзникот или к а ј друго лице, извршителот
ќе ги покани да ги предадат. Н а обврзникот што
не ќе постапи според поканата м о ж е да се и з в р ш и
личен претрес.

Претплатата за 1967 год. изнесува
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80
(80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

Претрес на ж е н с к и лица може да изврши само
полнолетно ж е н с к о лице, во прв ред работник на
општината, ако такви нема претресот ќе го изврши
и секое друго женско лице што ќе го повика извршителот.
Дејствијата од претходните ставови можат да
се преземат само врз основа на посебно решение
што претходно го донесува надлежниот орган на
општинското собрание и во присуство на двајца
полнолетни сведоци.
Ако се постапи според претходните ставови, тоа
ќ е се констатира во записникот за попис.
Член 3
Член 129 се брише.
Член 4
Член 34 се брише од Законот за изменување и
дополнување на Законот за придонесите и даноците
на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 5/67).
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на
Законот за придонесите и даноците на граѓаните,
к а к о и да изврши усогласување на редоследот на
членовите и изразите употребени во законот.
Член

6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

233.
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ
НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнувањ,е на Законот за организација и ф и н а н с и р а њ е
на з а л о ж у в а њ е т о ,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седница на Републичкиот
собор одржана на 13 ј у н и 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 13 јуни 1967
година.
У. бр. 33/67
13 јуни 1967 година
Претседател
Скопје
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

Стр. 514 -

Бр. 24

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО
Член 1
Во Законот за организација и финансирање
на заложувањето („Службен весник на СРМ" бр.
35/65 и 22/66) во член 4 се брише точката ѓ).
Во истиот член се додава став 2 к о ј гласи:
„Ако за подрачје на една општина не се исполнети условите за основање заедница, а општинското собрание не може да се спогоди со друго општинско собрание за основање на заедничка општинска заедница, општинска заедница ќе основа
Собранието на Социјалистичка Република Македонија".
Член 2
Член 6 се менува и гласи:
„Собранието на општинската заедница го сочинуваат претставници на работните и други организации по еден претставник на општинскиот односно градскиот совет на синдикатите на општинскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, на општинскиот комитет на Сојузот на
младината на Македонија, на Конференцијата на
општествената активност на жените и три претставника на општинското собрание, к а к о и претставник на работната заедница на општинскиот завод за запослување на работници.
Ако општинската заедница е основана за повеќе општини, во собранието на општинската заедница секое општинско собрание именува еден до
три свои претставника, а општествено-политичките
организации од претходниот став определуваат еден
до три заеднички претставника. Со спогодбата за
формирање на заедницата од член 4 од Законот се
определува бројот на претставниците на општинските собранија и бројот на претставниците на општествено-политичките организации од одделни
општини, така што нивниот број да не биде поголем од една третина од вкупниот, број членови на
собранието на општинската заедница.
Работните и други организации избираат по
еден претставник на секои 500 запослени, а работните организации со помалку од 500 запослени избираат заеднички претставник.
Општинското собрание што ја донело одлуката
за образување на заедница определува кои работни
и други организации ќ е избираат заеднички претставник".
Член 3
Член 7 се менува и гласи:
„Собранието на Републичката заедница го сочинуваат по еден претставник од собранијата на општинските заедници на чие подрачје има до 15.000
запослени, а на секои други 15.000 запослени уште
по еден претставник, по еден претставник од Стопанската комора на Македонија, Републичкиот совет на синдикатите за Македонија, Сојузот на мла^
дината на Македонија, Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија и Републичката секција на Југословенското здружние за
професионална ориентација и три'претставника од
републичките органи на управата".

30 јуни 1967

Член 4
Во член 8 став 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Претставниците на работните и другите организации за собранието на општинската заедница
ги избира работничкиот совет односно соодветниот
орган на управувањето на тие организации.
Изборот на заедничкиот претставник на р а ботните и другите организации се врши на заеднички состанок на претставниците на работничките
совети односно соодветните органи на управување
на тие организации.
Претставниците на собранијата на општинските
заедници во Собранието на Републичката заедница
ги избираат тие собранија од редот на своите членови. Претставниците на републичките органи на
управата ги именува Извршниот совет".
Член 5
По член 8 се додава член 8а кој гласи:
„Директорот на општинскиот односно Републичкиот завод за запослување има право и д о л ж ност да учествува во работата на седниците на
собранието на заедницата и неговиот извршен одбор, но без право на одлучување".
Член 6
Мандатот на постојните членови на собранијата
на општинските заедници и на Собранието на Р е публичката заедница им престанува на 30 септември 1967 година, до кога ќе се изврши избор на
нови членови на собранијата на заедниците според
одредбите на овој закон.
Член

7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

234.
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за води,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година и на
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13
јуни 1967 година.
У. бр. 32/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,'
Мито Хаџи Василев, с. р.

7 јули 1947

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ З А ВОДИ
Член 1
Во Законот за води („Службен весник на СРМ' 4
бр. 28/65) член 5 се менува и гласи:
„Водостопанска основа за водните подрачја утврдени со овој закон донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија".
Член 2
Член 6 се менува и гласи:
„Нацртот на водостопанската основа со документацијата се става на јавен увид н а ј м а л к у два
месеца. З а тоа се известува јавноста со оглас во
„Службениот весник на СРМ". Огласот м о ж е д а се
даде и во дневниот печат и на огласните табли на
собранијата на општината.
Нацртот на водостопанската основа се доставува
на мислење на собранијата на општините, на водостопанските организации и на другите заинтересирани организации и органи.
Заинтересираните организации, органи и граѓани можат на нацртот на водостопанската основа
да стават забелешки и предлози најдоцна петнаесет
дена по истекот на рокот од став 1 на овој член.
Забелешките и предлозите ш т о не се усвоени се
прилагаат кон предлогот на водостопанска основа
со мислење од предлагачот".
Член 3
Член 7 се брише.
Член 4
Во член 22 се додава став 3 к о ј гласи:
„Доколку собранијата на општините не се спогодат за основање на водостопанска организација
во рок од два месеца од престанокот на водостопанската организација на соодветното водно подрачје, водостопанска организација основа Собранието
на Социјалистичка Република Македонија".
Член 5
Во став 1 на член 25 се бришат зборовите
„правилникот за височината и начинот за пресметувањето на надоместокот за користење на водостопанските објекти и постројки".
Член

6

Член 31 се менува и гласи:
„Надоместок за наводнување на земјиште п л а ќ а а т сите сопственици на земјиштето односно сите
корисници на земјиштето з а кои водостопанската
организација обезбедила доведување на вода з а н а воднување според годишниот п л а н з а користење на
мелиоративниот систем односно водостопанските објекти и постројки".
Член 7
Член 33 се менува и гласи:
„Водостопанската организација со посебен акт
ја определува висината на надоместокот според трошоците за користење на мелиоративниот систем односно водостопанските објекти и постројки или
сразмерно користа што ја имаат корисниците од тие
системи односно објекти и постројки.

Bp.

-

Стр. 615

Трошоците за о д р ж у в а њ е и користење на о б ј е к т
тите од претходниот став се и с к а ж у в а а т заедно со
површините, културите, количините на вода и времето на користење на објектите во годишниот план.
Во годишниот п л а н се и с к а ж у в а а т површините
и културите, количините на вода и времето на користењето на системот односно објектите и постројките к а к о и трошоците з а о д р ж у в а њ е и користење
на мелиоративниот систем односно објектите и постројките".
Член 8
По член 33 се додава нов член ЗЗа, к о ј гласи:
„За пропишување на мерките за непосредна
општествена контрола на цените за користењето
на водостопанските објекти и постројки е н а д л е ж н а ^
општината.
Мерките од претходниот став општинското собрание ги пропишува по претходно мислење од з а интересираните собранија на општините, кога водното подрачје се протега на повеќе општини".
Член 9
Во член 42 наместо „1967" се става „1968".
Ч л е н 10
По член 43 се додава нов член 43а, кој гласи:
„За водните подрачја за кои не се основани водостопански организации во смисла на овој закон
во рок од два месеца од неговото влегување на сила, таква организација ќ е основа Собранието
т
Социјалистичка Република Македонија.
Постојните водостопански организации на подрачјата од претходниот став се д о л ж н и да ја сообразат својата организација и работење со одредбите на овој закон во рок од два месеца од неговото влегување во сила.
На организацијата што н е ќ е постапи според
претходниот став, надлежниот орган на управата
на општинското собрание со решение ќ е и го забрани вршењето на водостопанска дејност".
Член

11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

235.
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот нл
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ ВИШОКОТ Н А РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ ВО ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ З А 1966 ГОДИНА
Се прогласува Законот за п о к р и в а њ е на вишок о т на расходите над приходите во фондовите на
здравственото осигурување за 1966 година,

Стр. 516 -

30 јуни 1967

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 24

што Собранието го донесе на седницата на Р е публичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година
и на седницата на Социјал но-здравсзсвениот ссбзр
одржана на 28 јуни 1967 година.
У. бр. 35
29 јуни 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН
З А ПОКРИВАЊЕ ВИШОКОТ НА РАСХОДИТЕ
НАД ПРИХОДИТЕ ВО ФОНДОВИТЕ НА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ЗА 1966 ГОДИНА
Член 1
Согласно член 5 став 1 од Законот за покривање
вишокот на расходите над приходите на фондовите
на социјалното осигурување за 1966 година („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 52/66 и 12/67) вишокот на
расходите над приходите на фондовите за здравствено осигурување, утврден со завршните сметки
за 1966 година, ќе се покрие само со средства од
вонредниот придонес определен според член 84 до
87 од Основниот закон за организацијата и ф и н а н сирањето на социјалното осигурување („Службен
лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67).
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

236.
Врз основа на член 123 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јуни
1967 година и на седницата на Стопанскиот собор,
одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А ИНВЕСТИЦИИ
ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1966 ГОДИНА
1. Се усвојува завршната сметка на средствата
на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1966 година и тоа:
а) вкупни средства
2.273,710.037 дин.
б) непосредни расходи и
употреба на средствата
2.270.768.235. „
в) непотрошени средства
на 31. ХП. 1966 година
2.941.802 „
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 92
14 јуни 1967 година
Претседател
Скопје
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

237.
Врз основа на член 129 и 129а од Деловникот
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, на седницата на Републичкиот собор,
одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на
Стопанскиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И НА СТОПАНСКИОТ
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ
СОСТОЈБАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА 3АПОСЛУВАЊЕ И НА ЗАЕДНИЦИТЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО
1) З а испитување на состојбата и организацијата на заводите за запослување и на заедниците
за финансирање на з а б о л у в а њ е т о се образува з а едничка комисија на Републичкиот собор и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија.
2) Комисијата има задача да ј а испита организацијата, состојбата и работата на заводите за
запослување и на заедниците за финансирање на
з а л о ж у в а њ е т о и на соборите да им поднесе извештај
со предлог на мерки.
3) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 01-90/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

238.
Врз основа на член 78 став 2 и член 112 став
1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, по предлог од Комисијата
за прашања на изборите и именувањата,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата
одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО
1) Се разрешуваат од должноста досегашните
членови на Законодавно-правната комисија избрани од редот на стручњаците во областа на правото:
Атанас Атанасовски,
Д - р Милан Нетков,
Д - р Димитар Поп-Георгиев,
Георги Тутунџиев.
2) З а членови на Законодавно-правната комисија од редот на стручњаците во областа на правото се избираат:
Атанас Атанасовски, судија на Врховниот суд
на Македонија,
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Д-р Стефан Георгиевски, доцент на
факултет во Скопје,
Д-р Владимир Митков, доцент на
факултет во Скопје, и
Тодор Труј оски, судија на Вишиот
суд во Скопје.
3) Оваа одлука влегува во сила со
донесувањето.

Правниот
Правниот
стопански
денот на

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 06-80
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

239.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за ф и нансирање на образованието
и
воспитувањето
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/67), по предлог од
Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата
одржана на 13 јуни 1967 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОСНОВАЧКОТО СОБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
1) За претставници на Републиката во Основачкото собрание на Републичката заедница на образованието се именуваат:
Никола Бошале,
ботник;

општествено-политички

ра-

Д - р Киро Пенушлиски, декан на Филозофскиот
факултет во Скопје;
Трајко Георгиевски, доцент на
металуршкиот факултет во Скопје;

Технолошко-

Ангел Костадинов, управник на Работничкиот
универзитет во Штип;
Киро Џимревски, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија;
Хамза Река, пратеник на Просветно-културниот
собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија;
Глигор Тренчевски, пратеник на Просветнокултурниот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија;
Јордан Димевски, пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Р е п у б л и к а Македонија;
Зора Катранџиска, пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија; и
Трајко Мирчевски, општествено-политички работник.

Bp.24.-
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2) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 01-89/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

240.
Врз основа на член 139 точка 8 во врска со
член 130 од Уставот на Социјалистичка Република
Македонија, по предлог од Комисијата за прашања
на изборите и именувањата и претходно мислење
на Извршниот совет,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одрж а н а на 13 јуни 1967 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА
ФУНКЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР
1) Се утврдува дека на Кочо Битољану му престанала функцијата републички секретар во Извршниот совет поради тоа што е избран за пратеник
на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
2) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 06-78/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

241.
Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
17 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 32/65), по предлог од К о мисијата за прашања на изборите и именувањата,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одрж а н а на 13 јуни 1067 година, донесе
О Д Л У К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1) Се разрешуваат од должноста досегашните
членови на Советот за народна одбрана и тоа:
Томе Буклевски,
Кочо Битољану,
Васка Дуганова,
Радојица Ненезиќ,
Ќемал Сејфула, и
Р у д о л ф Хриберник.
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2) За членови на Советот за народна одбрана
се именуваат:
Златко Б и љ а н о в с к а потпретседател на Собранието на СР Македонија,
Иван Гиновски, републички секретар за внатрешни работи,
Крсте Марковски, претседател на Републичкиот
собор на Собранието на СРМ,
Ќамуран Тахири, потпретседател на Извршниот
совет на Собранието на СРМ,
Командантот на Скопската воена област, и
Командантот на Скопското воено подрачје.
3) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
Б р о ј 01-88/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

242.
Врз основа на Уставниот амандман Ш, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата и по претходно мислење на Извршниот
совет,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одрж а н а на 13 јуни 1967 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИЧКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
1) Се разрешува од должноста Панта Илиев,
досегашен републички јавен обвинител.
/
2) З а републички јавен обвинител се именува
Боро Доганџиски, досегашен претседател на Вишиот
стопански суд во С к о п ј а
3) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 06-81/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
т и т о Хаци Василев, с. р.

243.
Врз основа на член 139 точка 8 и член 183
став 2 од Уставот на Социјалистичка Република
Македонија, во врска со Амандманот П на Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, по
предлог од Комисијата за прашања на изборите и
именувањата,
Републичкиот собор ца Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одрж а н а на 13 јуни 1967 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ
СЕКРЕТАРИ
1) Се разрешуваат од должноста:
Боро Милковски, републички секретар за информации и
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Фана Тозија, републички секретар во И з в р ш ниот совет.
2) Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1967
година.
СОБРАНИЕ НА
С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 06-77
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

244.
Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 94
став 4 од Законот за народната одбрана („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 32/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одрж а н а на 13 јуни 1967 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА
ЗАШТИТА
1) Се разрешуваат од должноста:
Ќемал Сејфула, досегашен командант на Р е публичкиот штаб;
Досегашните членови на Републичкиот штаб:
Златко Б и љ а н о в с к а
Кочо Битољану,
Мито Мицајков,
Ванчо Николовски ц
Гога Николовски.
2) Во Републичкиот штоѓ за цивилна заштита
се именуваат:
За командант Ќаумран Тахир, потпретседател
на Извршниот совет на Собранието на СРМ;
За членови:
Никола

Бакулевски, секретар

на

Извршниот

совет,
Душко Шурбановски, претседател на Одборот
за јавна и д р ж а в н а безбедност на Републичкиот
штаб,
Васил Туџаров, потпретседател на Републичката конференција на ССРНМ,
Феми Муча, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,
Д-р Гуро Панов, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика,
Инж. Горѓи Влашки, помошник секретар в о Р е публичкиот секретаријат за земјоделство и iiiyfciapство,
Сандре Груевски, помошник секретар во Р е публичкиот секретаријат за индустрија и трговија, и
Инж. Владо Ќосев, помошник секретар во Р е публичкиот секретаријат за индустрија и трговија.
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3) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
Број 01-87/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

Bp.24.-
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246.
Врз основа на член 134 и член 136 од Законот
за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
' Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 13 јуни 1967 година, донесе

245.
Врз основа на член 129г од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одрЈкана на 13 јуни 1967 година и на седницата на
Стопанскиот собор, одржана на 13 јуни 1967 година,
донесе

О Д Л У К А
З А ПОНИШТУВАЊЕ ГЛАСАЊЕТО ВО ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА БР. 13 С. КОНСКО И БР. 17 С.
ТРПЕЈЦА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ОХРИД I

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОСТОЈБАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗАВОДИТЕ
ЗА ЗАПОМНУВАЊЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШИЈУВАЊЕТО

2. Во избирачките места од претходната точка
ќе се изврши повторно гласање.

1) Во Заедничката комисија на Републичкиот
и Стопанскиот собор за испитување состојбата и
организацијата на заводите за запослување и заедниците за финансирање на з а л о ж у в а њ е т о се избираат:
1. За претседател: Орде Ивановски, пратеник на
Републичкиот собор на Собранието на С Р Македонија;
2. ЗА ЧЛЕНОВИ:
— Михајло К е р а м и ч и е в и Миха Ризевски пратеници во Републичкиот собор на Собранието;
— Ристо Стаменов и Миха Теговски, пратеници во Стопанскиот собор на Собранието;
— Коце Ристевски и Евзи Џеладини, пратеници
на Социј ал но-здравствениот собор на Собранието;
— Б е к и р Жута, член на Извршниот совет;
— Вите Исијановски, републички секретар за

труд;
— Б л а ж о Камчевски, претставник на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите;
— Киро Миовски, претставник на Ц К на Сојузот на младината;
— Ж и в к о Трајковски, претставник на Стопанската комора на Македонија;
— Претставник на Републичката заедница за
'финансирање на заложувањето.
2) Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 01-91/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

1. Поради неправилности при спроведувањето
на изборите се поништува гласањето во избирачките места бр. 13 с. Конско и бр. 17 с. Трпејца во
изборната единица Охрид I.

3. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 08-1215
14 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р

247.
Врз основа на член 22 точка 4 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одрлгана на 13 јуни 1967 година, донесе

ЗА

О Д Л У К А
УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК
ПРАТЕНИЧКИОТ МАНДАТ

НА

1) На пратеникот Драган Лазаревски, избран за
пратеник во Изборната единица Виница, му престанува пратеничкиот мандат пред истекот на
времето за кое е избран со у в а ж у в а њ е на неговата
оставка.
2) Оваа одлука влегува во сила со нејзиното
донесување.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА
Б р о ј 01-70/67
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.
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248.
Врз основа на член 78 став 2 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65), И з вршниот совет донесува
О Д Л У К А
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТНОТО
ВРЕМЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ
НА УПРАВАТА
I. Работното време во републичките органи на
управата почнува од 7 часот.
П. Со влегувањево во сила на оваа одлука престанува да в а ж и Одлуката за одредување почетокот на работното време во републичките органи на
управата („Службен весник на СРМ" бр. 14/66).
Ш. Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1032/2
23. VI. 1967 година
Скопје
Претседател,
Никола Минчев, с. р.

249.
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за ор1анизацијата и работата на
Извршниот
совет
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/67), Извршниот
совет, донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
I. Во одборите на Извршниот совет се именуваат:
1) Во Одборот за стопанство:
а) за претседател:
Д-р Ксенте Богоев, потпретседател ма.
Извршниот совет;
б) за членови:
1. Ане Арсов, член на Извршниот совет,
2. Беќир Жута, член на
Извршниот
совет,
3. Младен Павловски, член на Извршниот
совет,
4. Душко Поповски, член на Извршниот
совет,
5. Стојан Ќосев, член на Извршниот совет,
6. Д-р Никола Узунов, член на Извршниот совет.
2) Во Одборот за внатрешна политика и комунален систем:
а) за претседател:
Ќамуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;
б) за членови:
1. Ане Арсов, член на Извршниот совет,
2. Стојан Ќосев, член на Извршниот совет.
3) Во Одборот за образование, наука и култура:
а) за претседател
Д - р Иван Катарџиев, член на Извршниот
совет;
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б) за членови:
1. Славка Георгиева — Андреевиќ, член
на Извршниот совет.
2. Душко Поповски, член на Извршниот
совет,
3. Д - р Никола Узунов, член на Извршниот
совет.
4) Во Одборот за здравство и социјална политика:
а) за претседател:
Младен Павловски, член на Извршниот
совет;
б) за членови:
1. Славка Георгиева — Андреевиќ, член на
Извршниот совет,
л
2. Б е ќ и р Ж у т а , член на Извршниот совет,
fc
И. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, кога престанува да в а ж и Одлуката
за именување на претседатели и членови на одборите на Извршниот совет ^ С л у ж б е н весник на
СРМ" бр. 27/63). Одлуката за разрешување и именување претседатели и членови на одборите на
Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр.
3/64). Одлуката за именување член на Одборот
за организационо-политички прашања на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 10/64),
и Одлуката за разрешување и именување членови
на одборите на Извршниот совет („Службен весник
на СРМ" бр. 27/64), а ќ е се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1231/1
13 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

250.
Врз основа/ на член 19 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ
НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ
I. Во постојаните комисии на Извршниот совет
се именуваат:
1. Во Административната комисија:
а) за претседател:
Ане Арсов, член на Извршниот совет;
б) за членови:
1. Б е ќ и р Ж у т а , член на Извршниот
совет,
2. Младен Павловски, член на Извршниот совет.
2. Во Комисијата за помилување:
а) за претседател:
Душко Поповски, член на Извршниот
совет;
б) за членови:
1. Б е ќ и р Ж у т а , член на Извршниот
совет,
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2. Таип Таипи, републички секретар за
правосудство.
3. Во Комисијата за кадровски јпрашања:
а) за претседател:
Ќамуран Тахир, потпретседател на И з вршниот совет;
б) за членови:
1. Ане Арсов, член на Извршниот совет.
2. Д-р Иван Катарџиев, член на И з вршниот совет,
3. Младен Павловски, член на Извршниот совет, и
4. Никола Бакулевски, секретар на И з вршниот совет.
4, Во Комисијата за одликувања:
а) за претседател:
Ќамуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;
б) за членови:
1. Никола Бакулевски, секретар на Извршниот совет,
2. Началникот на Управата за персонални прашања.
И. Со влегувањето во сила на ова решение
престанува да в а ж и Одлуката за именување претседатели и членови на постојаните комисии на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр.
26/65).
III. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 12-1232/1
13 Јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

251.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за ф о р мирањето и општествената контрола на цените
(„Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 12/67 и 23/67), во врска
со член 51 т. 50 од Статутот на Стопанската комора
на Македонија, Управниот одбор на Комората, на
седница одржана на 27 јуни 1967 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБА
ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
I. УВОДНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се определува постапката за
склучување спогодба во Стопанската комора на' Македонија (во натамошниот текст: Комора) за промена
или усогласување на затечените цени на оние производи и услуги за кои со Законот за формирањето
и општествената контрола на цените се предвидува
дека мерките на непосредна општествена контрола
ги презема Републиката или општината.

Bp.24.-
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Член 2
Во Комората се склучуваат спогодби за промена или усогласување на затечените цени на следните услуги за подрачјето на СР Македонија:
1. услуги во друмскиот и езерскиот сообраќај;
2. услуги за користење на радио-дифузните емисии;
3. услуги предвидени со 36-тиот член од З а к о нот за формирање и општествена контрола на цените, чии цени врз основа на сојузните прописи
остануваат и натаму под непосредна општествена
контрола на републичкиот орган на управата надлежен за цени; и
4. услуги за кои, тоа е определено со закон.
Член 3
Во Комората се склучуваат спогодби за промена
или усогласување на затечените цени на производите и услугите, за подрачјето на поедини општини
од СР Македонија, и тоа:
1. на основните прехранбени производи во прометот на мало;
2. занаетчиските услуги;
3. услугите на градскиот сообраќај;
4. комуналните услуги;
5. станарините и закупнините;
6. услугите на домаќинствата;
7. останатите услуги што не се ставени во надлежност на Федерацијата или Републиката; и
8. на производите и услугите предвидени со членот 36 од Законот за формирање и општествена
контрола на цените, чии цени, врз основа на сојузните прописи, остануваат и натаму под непосредна
општествена контрола на општинскиот орган на
управата надлежна за цени.
II. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБА ЗА
ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ
И ПРОИЗВОДИ
Член 4
Иницијатива за поведување постапка за склучување спогодба за промена и усогласување на затечените цени на производи и услуги, што се под
непосредна општествена контрола, можат да дадат:
1. заинтересирана работна организација;
2. деловно здружение, односно заедница на работни организации;
3. совети, односно групации на Комората.
Член 5
Предлогот за спогодба за промена на затечените
цени се поднесува на соодветниот совет на Комората
или групацијата на Советот.
Кон предлогот за склучување спогодба се прилагаат образложение и документација со оценка на
ефектите од предложената промена на затечените
цени.
Член 6
Во спогодбата за промена или усогласување на
затечените цени учествуваат работните организации
што вршат услуги или ставаат во промет производи,
чии цени се задржани на затеченото ниво меѓусебно
или заедно со работните организации — корисници
на тие услуги, или купувачи на тие производи и со
заинтересираните организации,
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Спогодувањето може да се врши и кога во него
учествуваат само претставници на сродни работни
организации што вршат услуги или ставаат во промет производи чии цени се предмет на спогодувањето.
Член 7
Предлогот за промена и усогласување на затечените цени се доставува до Комората, заедно со
предвидената документација, во потребен број примероци.
По приемот на предлогот, во работната единица
на администрацијата на Комората што го опслужува соодветниот совет или групација, ќ е биде разгледан предлогот и најнапред ќе се утврди дали е предлогот потполн, јасен и дали е снабден со потребната
документација.
Доколку предлогот има недостатоци во смисла
на претходниот став, во таков случај од предлагачот се бара веднаш писмено да го дополни предлогот, односно дополнително да ја достави потребната
документација.
Член 8
Потполниот и комплетиран предлог со потребната документација се доставува од работната единица на администрацијата на Комората, што го опслужува соодветниот совет или групација, до сите
заинтересирани работни организации во срок од
8 дена од приемот, со покана за состанок.
Во поканата се назначува местото, датумот и
часот на одржувањето на состанокот, к а к о и предметот на разгледување.
Кон поканата за состанок се приложува преписот од предлогот, со потребната документација што
кон предлогот ја доставил предлагачот, к а к о и список на работните организации на кои им е доставен
предлогот.
Истовремено во поканата за состанок се повикува работната организација да донесе на состанокот евентуално и друга документација со која располага, за која смета дека ќ е придонесе за поуспешна реализација на спогодбата.
Член 9
Во постапката за спогодба заинтересираните р а ботни организации ги застапуваат нивните овластени
претставници, кои од име на своите организации
полноважно ја потпишуваат спогодбата за промена
и усогласување на затечените цени.
Претставниците на работните организации се
должни при доаѓање на состанок да предадат овластување од надлежниот орган на управувањето на
својата работна организација од кое што ќе се гледа
дека се овластени да расправаат за предлогот и да
ја потпишат спогодбата за промена на затечените
цени.
Член 10
Пред започнувањето на состанокот претседателот на соодветниот совет или групацијата, односно
секретарот на советот доколку не е формирана групација, утврдува дали на состанокот присуствуваат
претставници на работните организации, чие производство односно потрошувачка претставува најмалку
две третини од вкупното производство — потрошувачката на производите и услугите на кои се однесува спогодбата.
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Ако се утврди дека на состанокот не присуствува потребен број претставници, во таков случ а ј состанокот се одлага за еден час.
Доколку и по истек на еден час на состанокот
не присуствува потребен број претставници на р а ботните организации, состанокот се одлага за 8 дена. Ако и на повторно свиканиот состанок не присуствува потребен број претставници на работните
организации, во таков случај ќе се смета дека е
предлогот одбиен, што се утврдува во записникот
од состанокот.
Член 11
Кога ќе се утврди дека на состанокот присуствува потребен број овластени претставници на заинтересирани работни организации, претседателот
на советот — групацијата го отвора состанокот и раководи со работата.
Во случај порано да не е формирана групација
при Комората, од заинтересираните работни организации, со состанокот раководи еден од претставниците на работните организации, кого ќе го изберат
присутните претставници.
Пред претресот по предлогот, претставникот на
подносителот на предлогот има право и усмено да
го образложи предлогот.
Член 12
Спогодбата за промена и усогласување на затечените цени се склучува во писмена форма и ги содржи, по правило, следните елементи:
1. име и вид на производот — услугата;
2. причини што ја условуваат промената и усогласувањето на затечените цени;
3. податоци во смисла на членот 29 од Законот
за формирањето и општествена контрола на цените, како и документација што ја определува надлежниот орган на управата за цени.
Член 13
З а целиот тек на состанокот се води записник.
Во записникот се внесува: местото и времето на
одржувањето на состанокот, имињата на присутните претставници, со наведување која организација
ја претставуваат, дневниот ред, мислењата на претставниците на работните организации за предлогот
за склучување на спогодбата, утврдениот текст на
спогодбата со наведување работните организации,
чии претставници се согласиле со спогодбата.
За водење на записникот се грижи секретарот
на соодветниот совет.
Член 14
Секоја работна организација ги сноси патните
и други трошоци на своите претставници упатени
на состанакот на советот — групацијата заради
склучување спогодба за промена на затечените цени.
Трошоците од умножувањето на документацијата, што се приложува кон поканата за состанок,
ги сноси предлагачот за склучување на спогодбата.
Член 15
Спогодбата за промена и усогласување на затечените цени, со која се согласиле претставниците на
работните организации, чие производство — потрошувачка претставува н а ј м а л к у две третини од
вкупното производство — потрошувачка на произво-

30 јуни 1967

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

дите и услугите на кои се однесува спогодбата, се
доставува во срок од 8 дена на органот на управата
надлежен за цени.
Член 16
Доколку органот на управата надлежен за цени
се согласи со спогодбата на работните организации
за промена и усогласување на затечените цени, во
таков случај Стопанската комора на Македонија ја
објавува спогодбата во „Стопански весник".
Спогодбата може да се објави и во друг весник
доколку работните организации — потписнички на
спогодбата го бараат тоа и доколку изразат готовност да ги сносат трошоците за таквото објавување
на спогодбата.
Доколку орган на управата надлежен за цени
не се согласи со спогодбата за промена на затечените цени, во таков случај Комората, во срок од 8
дена од приемот на таквата одлука, ќе ги извести
сите заинтересирани работни организации — учеснички за спогодбата.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ

ОДРЕДБИ

Член 17
Одредбите од овој правилник што се однесуваат
на работните организации се применуваат и на другите учесници во прометот на стока и вршењето на
услуги.
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на неговото објавување во „Службен весник
на СРМ".
Број 01-3527/1
27 јуни 1967 година
Скопје
Претседател
на Стопанската комора
на Македонија,
Д-р Асен Симитчиев, с. р.

252.
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ДО
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- Р Е П У Б Л И Ч К И СОБОР СКОПЈЕ
Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, согласно член 141, а во врска со член
132 став 1 и член 134 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и на основа примените изборни
акти од Општинската изборна комисија Охрид од
повторното гласање во избирачките места број 17 и
13 во изборната единица Охрид I, на Републичкиот
собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија му го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
1. На 25 јуни 1967 година се одржа повторното
гласање од страна на избирачите во изборната единица ОХРИД I и тоа на избирачките места број
17 и 13.
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2. На повторното гласање за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, одржано на 25 јуни 1967 година во горните избирачки места од изборната единица ОХРИД I, избирачите гласаа за кандидатите
Вани Василески и Сотир Пирузе, за кои гласаа и
на 23 април 1967 година.
3. Повторното гласање се изврши во склад со
одредбите од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
4. Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го утврди резултатот од повторното гласање во избирачките места број 17 и 13 и
врз основа на овие резултати и резултатите од гласањето во другите избирачки места во изборната
единица ОХРИД I од 23 април 1967 година, за избран го прогласи кандидатот Сотир Пирузе, од Охрид.
Резултатот е следен:
Во изборната единица ОХРИД I од запишаните
7.382 избирачи гласале 5.567 од кои: за кандидатот
Вани Василески 2.660, а за кандидатот Сотир Пирузе 2.758. Неважни гласачки ливчиња има 149.
Според тоа, за пратеник на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во изборната единица ОХРИД I, избран е
за пратеник СОТИР ПИРУЗЕ, од Охрид што добил
најголем број гласови.
Б р о ј 564
28 јуни 1967 година
Скопје
Р Е П У Б Л И Ч К А И З Б О Р Н А КОМИСИЈА
Секретар,
Претседател,
Никола Алексовски, с. р.
Киро Никовски, с. р.

253.
Врз основа на член 102 став 1 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со повторните избори во изборната единица Струмица IV,
распишани со решение бр. 175 од 8 јуни 1967 година на Општинската изборна комисија за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија Струмица, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија
О Б Ј А В У В А
дека на 5 јули 1967 година во Собранието на
општината Струмица, за изборот што ќ е се одржи
на 23 јули 1967 година избран е кандидатот за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија М2ИТКО
СТОИЛОВ, во изборната единица СТРУМИЦА IV.
Бр. 573
6 јули 1967 година
Скопје
Р Е П У Б Л И Ч К А И З Б О Р Н А КОМИСИЈА
Секретар,
Претседател,
Никола Алексовски, с. р.
Киро Никовски, с, р.

Стр. 524 -
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254.
Општинската изборна комисија за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република
Македонија во Битола, врз основа на чл. 136 ст. 1
од Законот за избор на пратеници на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/65 и 4/67, донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА
ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се распишуваат повторни избори за избор
на пратеник на Републичкиот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Битола IV.
2. Изборот во Општинското собрание ќе се одрж и на 11 јули 1967 година.
3. Изборот од страна на избирачите ќе се одрж и на 23 јули 1967 година.
Во Битола, 26 јуни 1967 година, бр. 211.
Секретар,
Претседател,
Јанко Ѓорѓиевски, с. р.
Томе Ивановски, с. р.
Член,
Благој Лазаревски, с. р.

ОГласен дел
СЛУЖБЕНА ОБЈАВА
Со решение на Советот за производство на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје
бр. 04-12302/66 од 25. V. 1967 година, изречена е
управна мерка — забрана на понатамошната работа
на Деловното здружение „Конзерваекспорт" од
Скопје, поради неисполнување на пропишаните
услови за вршење на стопанска дејност, определена
со Законот за здружувањето и деловната соработка
во стопанството и други прописи.
(955)

СУДСКИ ОГЛАСИ
О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ
При Окружниот суд во Скопје тужителот Л а зар Димовски од Скопје, ул. „Васил Главинов"
број 18, поднесе тужба за развод на бракот против
тужената Василики Дамовска, родена Карајани,
сега во неизвесност.
Се повикува тужената Василики Дамовска, родена К а р а ј а н и во срок од 30 дена по објавувањето
на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да
ја соопшти на судот својата точна адреса или да
се јави лично во судот.
Во противен случај ќе и се одреди старател
за посебен случај кој ќ е ја застапува во оваа
парница.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 889/67. (57)
О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА
Дораковска Петра од село Брајчино, поднесе
до овој суд тужба за развод на бракот против Н а умовски Ристе, во неизвесност и со непознато пробивал иште. Бидејќи тужениот Ристо е во неизвес-

ност, се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ"
да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по
службена должност.
Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 146/67. (54)
Коле Георгиев Божиновски од Битола, ул.
„Стерјовски Горѓи" бр. 27, поднесе до овој суд
тужба за утврдување постоење на брак, против
Марија Колева Божиновска од село Долно Котори, Грција, а сега во неизвесност и со непозната
адреса. Се поканува тужената во срок од 30 дена
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќ е и биде одреден застапник по службена должност.
Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 136/67. (55)
Аврамовски Софрев Пецо од Прилеп, ул. „Моша
Пијаде" бр. 16, поднесе тужба во овој суд за развод на бракот против Стојанова
Мица, од село
Бистрица, сега во Цариград, Турција, со непозната
адреса. Се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на
СРМ", да се јави или да одреди свој застапник.
Во противно ќе и се одреди застапник по с л у ж бена должност.
Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 282/67. (56)
ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО
При овој суд се води постапка за амортизација
ка загубеното свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште во учебната 1947/48 година на име Динка Белкова Стефановска од село
Мало Црско, издадено од Основното училиште во
с М. Црско.
Се повикува секој к а ј кого е свидетелството
да го достави во овој суд во срок од 2 месеци. Во
противно свидетелството ќ е се огласи за поништено.
Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 233/66
од 16. VI. 1967 година.
(58)
ЛИКВИДАЦИЈА
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на установите под рег. број 506,
страна 63, книга Ш е запишано следното: Центарот
за предвојничко воено воспитување — Горче Петров со решение на Собранието на општината Идадија - Скопје бр. 04-11096 од 20. VI. 1966 година е
ставен под редовна ликвидација.
Со решение на Собранието на општината Идадија - Скопје бр. 7810 од 25. IV. 1967 година е разрешен од должност Стојановски Саздов Александар
и му престанува правото за потпишување.
За ликвидатор на Центарот е назначен Ј о н о в ски Ристо. Тој Центарот ќ е го потпишува, задолж у в а и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 30. V. 1967 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 52/67 од 16. VI. 1967 година.
(963)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
И ДУЌАНИТЕ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1039, страна 127, книга V, е запишано следното: Претпријатие за транспортни услуги со утовар — растовар на стоки „26 јули" — Скопје, ул.
„745" (Пржино). Предмет на работењето на претпријатието е: вршење транспортни услуги со товарење — растоварање на стоки.
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Претпријатието е основано од основачите на
основачкото собрание, одржано на ден 20. IL 1967
година, и тоа: Рабовиќ Драгомир, Симоновска Оливера, Репиновиќ Јелица, Васиљевиќ Борка, Арсова
Цветанка, Бабовиќ Радомир, Туниќ Емро, Јоевска
Драгица, Митрова Стојна, Златко Јосип и Чолаковиќ Казим.
Претпријатието ќ е го потпишува задолжува и
раздолжува Рабовиќ Драгомир, в. д. директор.
Претпријатието за транспортни услуги со утовар — растовар на стоки „26 јули" — Скопје е
конституирано на ден 4. ЈП. 1967 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 312/67 од 11. IV. 1967 година.
(627)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1059, страна 277, книга V, е запишана под
фирма: Електро-монтерско-инсталатерска задруга
„Кабел" — Горче Петров II, ул. „171" бр. 10. Предмет на работењето на задругата е: електро-инсталатерска дејност.
Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на ден 16. IV. 1967 година, и тоа: Левков Никола, Митров Димитар,
Душко Радевски, Трајчо Маневски, Нирашниченко
Евгенија, Адеми Сулејман, Л а к а ј Агуш, Бошков
Часлав, Чадиковски Илија, Шерифовски Бајрам,
Кузмановски Блаже, Иванов Ц. Борис, Пандурска
Марија и Миниќ Б. Душан.
Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Левковски Никола, в. д. директор.
Членови на привремениот управен одбор се:
Иванов Борис, претседател, и Пандуска Марија,
член.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 386/67 од 12. V. 1967.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
рег. број 1084, страна 431, книга V, е запишано под
фирма: „Агроцентар" — претпријатие за промет и
услуги вЂ прометот Скопје, улица „Радњанска" (Административни згради). Предмет на работењето на
претпријатието е: промет и услги во прометот на
мало и големо со сите видови земјоделски и индустриско-прехранбени производи, добиток, добиточни производи и добиточна храна и семенска
стока, сите вид,ови житарици и млински преработки, репродукциони материјали, машини и превозни
средства, делови и опрема амбалажа, градежен, огревен и погонски материјал, стари основни средства и други отпадоци од материјали. Дејноста ќе
ја врши во свое име и за секоја сметка и во името
и за сметка на другите организации и индивидуални производители.
Претпријатието е основано од „Агроцентар" —
центар за унапредување на земјоделството, услуги,
снабдување, планирање и промет во земјоделството
- Скопје, со одлука број 2228 од 15. VI. 1967 година.
Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и
раздолжува Ристо Куртевски, в.д. директор, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
626/67 од 29. VI. 1967 година.
(1153)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр.' 1084, страна 431, книга V е запишано
следното: „Агроцентар" — претпријатие за промет
и услуги во прометот во Скопје е конституирано
на ден 15. VI. 1967 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
627/67 од 29. VI. 1967 година.
(1154)

Бр. 25 -
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 562, страна 827, книга IV е запишано
следното: Дејноста на Работната организација „Жито
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје во
иднина се проширува и со: откуп и продажба на
маслодајни семиња (сончогледово семе, памуково
семе, маслодајна репка, ленено семе, кикирики,
афионско семе, соја, семки од тикви), к а к о и откуп
и продажба на шеќерна репка, согласно со одлуката на работничкиот совет број 38 од 10. I. 1967
година и елаборатот за економска оправданост.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 653/66 од 13. I. 1967 година.
(241)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. број 353, страна 935, книга I е запишано
следното: На досегашниот потписник-раководител
на Продавницата во Горче Петров на ,,Борово"
југословенски комбинат за гуми и обувки — Б о рово, Стојанов Киро, му престанува правото за
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. За
раководител на продавницата е назначен Пецев
Александар, кој ќ е ја потпишува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето, сметано
од 16. I. 1967 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 40/67 од 21. I. 1967 година.
(249)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег број 7, страна 47, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделското стопанство „Kpvшино" — Кичево ро иднина се поопштава v
слободен откуп и продажба на земјоделски производи
на индивидуални земјоделски производители и слободна продажба на репроматеријали и средства
за заштита на растенијата потребни за земјоделскота производство на индивидуални земјоделски
производители, согласно со одлуката на работничкиот совет број 01-3617 од 20. XII. 1966 година и
елаборатот за економска оправданост.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 855/66 од 23. I. 1967 година.
(250)

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следите
загубени документи:
Сметка бр. 1043 за исплатен тутун бл. 41 по
договор бр. 1007 во вредност од 278.470 стари
динари на име Абиба Р. Б а к ијова, Скопје.
(3200)
Сметка бр. 1052 за исплатен тутун бл. 41 по
договор бр. 1007 во вредност од 245.180 стари динари на име Абиба Р. Б а к ијова, Скопје.
(3201)
Сметка бр. 1279 за исплатен тутун бл. 21 во
вредност од 86.400 стари динари на име Абиба Р.
Б а к и јова, Скопје.
(3202)
Свидетелство за завршено V i n одделение, издадено од Училиштето „Јоаким Крчоски" — Кр.
Паланка на име Крсто Додевски, Крива Паланка,
ул. „М. Тито" бр. 170.
(3434)
Здравствена легитимација бр. 130928 издадена
од ЗСО — Ново Место — Словенија на име Јордан
Мицев, ул. ,,,Рузвелтова" бр. 63. (3694)
Возна легитимација за намалено патување, издадена од Сојузот на слепите на Југославија на
име Марика Апостолова, ул. „22 октомври" бр. 2,
Радовиш.
(3782)
Девизниот извод бр. 6 од 18. IV. 1967 година на
сметка 3/10i01/32000-10-5095, издаден од Југословенската банка за надворешна трговија — Скопје на
„Семе Вардар" Експорт - импорт - - Скопје. (3783)
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Свидетелство за завршено VIII одделение за
возрасни во Прилеп на име Цветко Симоновски,
ул. „Прилепска" бр. 70, Прилеп.
(1041)
Здравствена легитимација издадена од К З С О
— Ресен на име Круме Илиевски, с. Д. Б. Црква,
Ресен.
(1043)
Здравствена легитимација бр. 32884 на име Руж а Алилоска, с. Вевчани, Струга.
(1044)
Здравствена легитимација на име Јорданка Л а зова Најдова, Кавадарци.
(1045)
Ученичка! книшка од VI одделение, издадена
од Училиштето „Страшо Пинџур" — Кавадарци на
име Ј о в а н Јованов, ул. „Бошовец" бр. 5, Кавадарци.
Здравствена легитимација на име Ремзи Џ. Б а ј рами, ул. „Горна Ч а р ш и ј а " бр. 73, Тетово. (1047)
Земјоделска! здравствена легитимација бр. 9601
на име Асани Миреме, с. Пирок, Тетово.
(1048)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Берово на име Кирил Милан Чучурски, ул. „М.
Пијаде" бр. 22, Берово.
(1049)
Здравствена легитиамција издадена од К З С О
— Филијала — Делчево на име Богдан Ампов Димитров, Делчево.
(1050)
Здравствена легитимација бр. 2858, на име Р у ж а
Бреслиева, ул. „Гоце Делчев" бр. 105, Радовиш
Здравствена легитимација на име Аземи Нејази
Нухи, с. Орашје, Тетово.
(1052)
Здравствена легитимација бр. 369023, издадена
од ЗСО — Скопје на име Хибе Лусјани, Скопје.
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Кичево на име Сиљан Гавриловски, Скопје.
(1054)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Лилјана Митевска, Скопје.
(1055)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Снежана Ангеловска, Скопје
(1056)
Здравствена легитимација бр. 709, издадена од
ЗСО - Скопје на име Душко Т. Јовановски, Скопје.
(1057)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ариф Илјазов, Скопје.
(1058)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Гулсиме Етем, Скопје.
(1059)
Здравствена легитимација бр. 240605, издадена
од ЗСО — Скопје на име Амиде Бајрамова, Скопје.
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Р у ф а т Алијов, Скопје.
(1061)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Олимпија Давидова, Скопје.
(1062)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Б а ј р а м Калиси, Скопје.
(1063)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Рамадан Синани, Скопје.
(1064)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Неџиба! Шерифова, Скопје.
(1065)
Здравствена легитимација бр. 204522, издадена
од ЗСО — Скопје на име Вукосава Панчиќ, Скопје.
(1066)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Назмија Пампурова, Скопје.
(1067)
Работна книшка бр. 36, издадена од Витина на
име Марјан Г. Ристиќ, Скопје.
(1068)
Бариран чек бр. 399263 во износ од Н. дин. 200
на Претор, за пластични и галантериска производи
„Колектив" — Скопје.
(1069)
Здравствена! легитимација бр. 403223, издадена
од ЗСО — Скопје на име Штерјо Михајлов, Скопје.
(1070)
Работна к н и ш к а бр. 2826453, издадена од Бирото за посредување на трудот, Скопје на име Казим
Џ. Ајдаровски, Скопје.
(1071)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје н а име Ј у л к а Илиевска, Скопје.
(1072)
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Спасе и Звезда Мицевски, Скопје.
' /
(1073)
/
Свидетелство за V клас гимназија, издадено од
Ј Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име
Цветанка Трајковска, ул. „Среќко П у ж е љ к а " бр. 1
— Куманово.
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Мирвет Пиерку, Скопје.
(1074)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ј у л и ј а н а Симоновска, Скопје.
(1075)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Охрид на име Магдалена Групче, Скопје.
(1076)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Слободанка Јованова, Скопје.
(1077)
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Гордана и Верица Анисимови, Скопје.
(1078)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име У ј к а н X. Кадриќ, Скопје.
(1079)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Бора Манасијевиќ, Скопје.
(1080)
Здравствена легитимација бр. 8093 ,издадена од
ЗСО — Скопје на име Ленче Мицевска, Скопје.
(1081)
Земјоделска здравствена легитимација издадена
од ЗСО — Скопје на име Назлије Сулејмани,
Скопје.
(1082)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Фран Мердита, Скопје.
(1083)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Стана Кентер, Скопје.
(1084)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје н а име Ј а ш а Арифова, Скопје.
(1085)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Мирослава Николова, Скопје. (1086)
Здравствена легитимација бр. 4455, издадена од
ЗСО — Скопје на име Душко Р. Ковачев, Скопје.
(1087)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Нада Д. Ковачева, Скопје.
(1088)
Здравствена легитимација бр. 121522, издадена
од ЗСО — Скопје на име Меџит Ќандов, Скопје.
(1089)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Петруш Галчевски, Скопје.
(1090)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Душко Стефановски, Скопје.
(1091)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Зорица А. Стојанова, Скопје.
(1092)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Димитар Христовски, Скопје.
(1093)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Горѓи Илиевски, Скопје.
(1094)
Здравствена легитимација бр. 20148, издадена
од К З С О — Гостивар на име Сулејман Сулејмани,
с. Равен, Гостивар.
(1095)
Здравствена легитимација бр. 168044, издадена
од К З С О — Гостивар на име Т р а ј а н Видески, с.
Чајле, Гостивар.
(1096)
Ученичка к н и ш к а за VIII одделение на име Перо Димитров, Делчево.
(1097)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Битола на име Љуба Митанова, ул. „Горѓи Сугаре"
бр. 106, Битола.
(1098)
Земјоделска здравствена легитимација издадена
од ЗСО — Битола на име Мирко Деспотовски,
с. Долно Српци, Битола.
(1099)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Битола на име Димче В. Михајловски, ул. „Горги
Наумов" Бр. 25, Битола.
(1100)
Здравствена легитимација на име Г а ф у р Имероски, с. Папраник, Дебар.
(1101)
Здравствена легитимација на име Сика Панова
Маркова, с. Ваташа, Кавадарци.
(1103)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 9494
на име Назмије Мустафи, с. Милетино, Тетово.
(1104)
Здравствена легитимација бр. 6236, издадена од
К З С О — Штип н а име Л и љ а н а Стојан Наумова,
ул. ,,Борис Донев" бр. 6, Штип.
(1105)
Ученичка к н и ш к а за завршено VIH одделение,
издадено од Училиштето „Добре Јованоски" на име
Елица Петкоска, ул. „Васил Главинов", бр. 29, Прилеп.
(1106)
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на/ име Александар Ристески, с. Царев ич,
Прилеп.
(1107)
Здравствена легитимација бр. 24472 на име Агим
Феати Села, с. Ливада, Струга.
(1108)
Здравствена легитимација бр. 10238 на име Рухи
Расим Дика, с. Ливада, Струга!.
(1109)
Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ"
с. Теарце на име Абдулбаки Фуат Халим, с. Теарце, Тетово.
(1110)
Здравствена легитимација бр. 4624, издадена од
ЗСО — Гостивар на име Јонус Б. Ибраими, с. Палатица, Тетово.
(1111)
Здравствена легитимација бр. 1027, издадена од
К З С О — Ф и л и ј а л а — Делчево на име Мирјана
Георгиева, с. Очипале, Делчево.
(1112)
Здравствена легитимација бр. 46123 на име Р у к тан Османова, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 19, Штип.
(1113)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Љубица Николова!, с. Речани, Кочани.
(1114)
Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи14 с. Кошино на име Бранко Цветковски, С. Кошино,
Прилеп.
(1115)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Прилеп на име Милојка! Стојческа, с. Канатларци,
Прилеп.
(1116)
Здравствена легитимација бр. 7205, издадена од
КЗСО — Кратово на име Т р а ј к а Совка Арсовска,
с. Шоп Рудари, Кратово.
(1117)
Здравствена легитимација бр. 26699, издадена
од ЗСО — Кратово на име Соња Симионова Т а повска, ул. „Планинска" бр. 2, Кратово.
(1118)
Здравствена легитимација издадена од К З С О
— Филијала! — Ресен на име Даница Стојковска,
ул. „Кочо Рацин" бр. 30, Ресен.
(1119)
Здравствена легитимација бр. 8388, издадена од
ЗСО — Струмица на име Екрем Решидовски, с. Т е арце, Тетово.
(1120)
Здравствена легитимација бр. 11087, на име Алтана Златанова Николова, с. Калиманци, Кочани.
(1121)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Оливера Бакулева, ул. „Томаки Димитровски" бр. 29, Битола.
(1122)
Здравствена легитимација! издадена од ЗСО Битола на име Цветанка Стојчевска, с. Оптичари,
Битола.
(1123)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Дончо Велјановски, ул. „Илинден"
бр. 2, Битола.
(1124)
Свидетелство з а завршено VHI одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев" — с.
Локвица на име Аце Стојов Ангелкоски, с. Манастирец, Македонски Брод.
(1125)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Риска Миланова Ристова, с. Дабниште, Кавадарци.
(1126)
Здравствена! легитимација на име Ангел Почков, ул. „Тоде Мајсторов" бр. 10, Кавадарци.
(1127)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 5862,
на име Исак Р. Адеми, с. Д. Палчиште. Тетово.
(1128)
Здравствена легитимација бр. 69338 на име Ж и в ко Ристовски, с. Лешок, Тетово.
(1129)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Гостивар на име Зура Хасани, с. Градец, Гостивар.
(ИЗО)
Здравствена легитимација издадена од К З С О
— Филијала — Драчево на име Благој Дамјанов,
Делчево.
(1131)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Васил Боглев, Скопје.
(1132)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Сулејман Реџепов, Скопје.
(1133)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Скопје на име Страхил Димитровски, Скопје. (1134)
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО
Скопје на име Фатиме Јусуф, Скопје.
(1135)
Ученичка к н и ш к а за П одделение, издадена од
Осмолетката „Ј. Б. Тито" Скопје на име Емона Ристевска, Скопје.
(1136)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО Београд на име Томислав Ж и в к о в и ќ , Скопје.
(1137)
Здравствена легитимација! издадена од ЗСО —
Скопје на име Иван Атанасов, Скоцје.
(1138) "
Здравствена легитимација бр. 2136, издадена од
ЗСО — Скопје на име Дидаре Џиноли, Скопје.
(1139)
Здравствена легитимација издадела од ЗСО —
Куманово на име Горѓе Ѓорѓевиќ, Скопје.
(1140)
Здравствена легитимација бр. 389204, издадена
од ЗСО — Скопје на име Јовица Д. И л и е в с к и ,
Скопје.
(1141)

КОНКУРСИ
Советот на Педагошката академија — Б и т о л а
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни ме^та:
1. З а еден професор или наставник по руски
јазик;
2. З а еден професор или наставник по неорганска хемија (реизбор).
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите
од член 134 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија.
Поставувањето по конкурсот ќе биде од 1. X.
1967 година.
Пријавите по конкурсот со списокот на објавените трудови и трудовите, како и потребните документи за засновање на работен однос за работното место пот точка 1 и 2 да се достават до Секретаријатот на Академијата.
Конкурсот трае 30 дена, сметајќи од денот на
објавувањето.
Од Советот на
Педагошката академија
Битола
Советот на работната единица на Здравствената
станица Драчево
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место
— Еден л е к а р за работа во Хигиено-епидемиолошката служба.
УСЛОВИ:
Завршен медицински факултет, обавен лекарски стаж и работно искуство до една година.
Предност имаат кандидатите кои до сега работеле во хигиено-епидемиолошката служба.
Настап на работа по истечувањето на конкурсот.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
Молбите таксирани со 0,50 нд. таксена марка,
заедно со останатите документи, се доставуваат до
Здравствената станица Драчево.
Од Советот на работната единица
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232. Закон за изменување и дополнување на
Законот за придонесите и даноците на
распишува
граѓаните
— .— — — — — — —
513
233. Закон за изменување и дополнување на
К О Н К У Р С
Законот за организација и финансирање
на з а л о ж у в а њ е т о — — — — — —
514
ЗА П Р Е И З Б О Р ИЛИ И З Б О Р :
234. Закон за изменување и дополнување на
1. еден асистент или виши стручен соработник
Законот за води
— — — — — — 515
235. Закон за покривање вишокот на расхопо механизација,
дите над приходите во фондовите на
ЗА ПРЕИЗБОР:
здравственото осигурување
— — — 516
2. еден асистент по хемија.
236. Одлука за усвојување на завршната сметка на средствата на Социјалистичка Р е публика Македонија за инвестиции во
У С Л О В И :
стопанството за 1966 година
— — — 516
Покрај општите услови кандидатите треба да ги
237. Одлука за образување заедничка комиисполнуваат и следните:
сија на Републичкиот собор и на Стопанскиот собор на Собранието на Соци— под еден да има завршено земјоделско-шујалистичка Република Македонија за исмарски факултет и трудови од областа на механипитување состојбата и организацијата на
зацијата на тутунот,
заводите за з а л о ж у в а њ е и на заедниците
за финансирање на з а л о ж у в а њ е т о
— 516
— под два да има завршено хемиски факултет
238. Одлука за разрешување и избор на члеи трудови од областа на хемијата на тутунот.
нови на Законодавно-правната комисија
Cb пријавата кандидатите треба да ги прилона Собранието — — — — — — — 516
ж а т потребните документи, според Основниот закон
239. Одлука за именување претставници на
Републиката во Основачкото собрание на
за работни односи, биографија и трудовите.
Републичката заедница на образованието
517
Личен доход според Правилникот за распредел240. Одлука за утврдување престанок на
ба на средствата за лични доходи во Институтот.
функцијата
на републички
секретар
517
241. Одлука за разрешување и именување
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето
во
членови на Советот за народна одбрана
„Службен весник на СР Македонија".
на Социјалистичка Република Македонија
— — — — — — — —
517
242. Одлука за разрешување и именување на
СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОВСКИОТ ФАКУЛТЕТ
републички јавен обвинител
— — — 518
ВО СКОПЈЕ
243. Одлука за разрешување на републички
секретари
— — — — — — — — 518
распишува
244. Одлука за разрешување и именување
членови на Републичкиот штаб за цивилК О Н К У Р С
на заштита — — — — — — — — 518
245. Одлука за избор на Заедничката коми— за два наставника (во сите звања) по предсија на Републичкиот и Стопанскиот сометот логика;
бор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија за испитување со— за еден наставник (во сите звања) по предс т о ј б а т а и организацијата на заводите
метот англиски јазик;
за запослување и заедниците за ф и н а н сирање на з а л о ж у в а њ е т о — — — — 519
— за еден наставник (во сите звања) по предме246. Одлука за поништување гласањето во изтот англиска литература;
бирачките места бр. 13 с. Конско и бр. 17
— за еден асистент по предметот англиска литес. Трпејца во изборната единица Охрид I
519
ратура;
247. Одлука за утврдување престанок на пратеничкиот мандат — — — — — — 519
— за еден асистент по предметот германски ј а 248. Одлука за одредување почетокот на р а зик;
ботното време во републичките органи на
— за еден лектор по предметот германски јазик;
управата
— — — — — — — — 520
249. Решение за именување на претседател и
— за еден асистент по предметот руска литечленови на одборите на Извршниот совет
520
ратура;
250. Решение за именување претседатели и
— за еден асистент по предметот средновековна
членови на постојаните комисии на И з вршниот совет — — — — — — — 520
книжевност;
251. Правилник за постапката за склучување
— за еден асистент на Катедрата за историја; и
спогодба во Стопанската комора на М а — за еден асистент по предметот историја на
кедонија за промена на затечените цени
на производи и услуги — — — — — 521
уметност.
252. И з в р ш т а ј на Републичката изборна коПријавите по конкурсот заедно со потребните
мисија — — — — — .— — — — 523
документи и прилози на научни и стручни трудови
253. Објава на Републичката изборна коми(во колку има такви) се доставуваат во архивата
мисија — — — — — — — — — 523
254. Решение за распишување на повторни
на Факултетот.
избори за пратеник на Републичкиот
Конкурсот трае еден месец од денот на објавусобор на Собранието на Социјалистичка
вањето во весникот „Нова Македонија".
(112)
Република Македонија — — — — — 524
Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" gp. 10а.
Пошт. фах 51. Тел. 32.836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при
Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје.

