
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 
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гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Број 2 Год. XXII 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка број 401-1-698 

1. 

Врз основа на член 40 од Законот за органи-
зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-

КРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешува КРУМЕ НАУМОВСКИ од 
должноста потсекретар во Извршниот совет. 

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

Број 17-3552/1 
28 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-
нот за високото школство во СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се именуваат за членови на Советот на Ви-
шата школа за физичка култура во Скопје: 

а) на една година 
— д-р ДИМИТАР ТЕВЧЕВ, вонреден професор 

на Медицинскиот факултет во Скопје и 
б) на две години 
— ВЛАДО. ВАСИЛЕВСКИ, началник на Секре-

таријатот за просвета и култура на Градското со-
брание на град Скопје. 

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

Број 17-3553/1 
28 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
Републичкиот општествен фонд за финансирање 
на образованието („Службен весник на СРМ" бр. 
26/65), по претходно прибавено мнение на Управ-
ниот одбор, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. Се именува за директор на Републичкиот 
општествен фонд за финансирање на образование-
то ТРАЈКО МИРЧЕВ СКИ, политички работник во 
Сојузниот одбор на ССРНЈ. 

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

Број 17-3554/1 
28 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

4. 
Врз основа на член 12 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање и стипендирање на 
студентите („Службен весник на СРМ" бр. 26/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

КРЕДИТИРАЊЕ И СТИПЕНДИРАЊЕ НА 
СТУДЕНТИТЕ 

I. Се именува за вршител на должноста дирек-
тор на Републичкиот фонд за кредитирање и сти-
пендирање на студентите ЈОРДАН БЕЛОГАСКИ, 
советник во Републичкиот секретаријат за обра-
зование, наука и култура. 

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

Број 17-3555/1 
28 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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5. 
Врз основа на член 56 став 4 од Законот за 

самоуправување и работни односи на органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИШИОТ 

ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1. Во Вишиот дисциплински суд при Изврш-
ниот совет се именуваат: 

за претседател 
— МИЛЕ КРЦКОВСКИ, помошник на репуб-

личкиот секретар за правосудство и организација 
на управата. 

за заменик претседател 
— ЗОРАН ПОГПАНДОНОВ, шеф на Кабинетот 

на потпретседателот на Извршниот совет. 
2. Еден член и неговиот заменик делегира Ре-

публичкиот одбор на Синдикатот на работниците 
од општествените дејности, а другиот член го опре-
делува старешината на органот чиј работник од-
говара дисциплински. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен верник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-3556/1 
28 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

6. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

образување на второстепени комисии за утврду-
вање на пензискиот стаж („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

I. Се разрешува од должноста член на Репуб-
личката второстепена комисија за утврдување на 
пензиски стаж 

КИРО СПАСЕВ, референт во Републичкиот за-
вод за социјално осигурување. 

ГО. Се именува за член на Републичката вто-
ростепена комисија за утврдување на пензиски 
стаж 

ВЕРА ОРОВЧАНЕЦ, советник во Републичкиот 
завод за социјално осигурување. 

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

Број 17-3557/1 Претседател 
28 декември 1965 година на Извршниот совет, 

^ Скопје Никола Минчев, е. р. 

7. 
Врз основа на член 145 од Основниот закон за 

безбедност на сообраќајот на јавните патишта 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 14/65), републичкиот 
секретар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА 

Член 1 
На територијата на СР Македонија се одреду-

ваат следниве регистрациони подрачја: 
1. Битола со следниве општини: Битола, При-

леп, Крушево и Демир Хисар. 
2. Куманово со следниве општини: Куманово, 

Кратово и Крива Паланка. 
3. Охрид со следниве општини: Охрид, Струга, 

Ресен, Дебар, Кичево и Македонски Брод, 
4. Скопје со следниве општини: Идадија, Кале 

и Кисела Вода. 
5. Тетово со следниве општини: Тетово и Гос-

тивар. 
6. Титов Велес со следниве општини: Т. Велес, 

Кавадарци, Неготино, Гевгелија и Валандово, и 
7. Штип со следниве општини: Штип, Струми-

ца, Кочани, Берово, Делчево, Радовиш, Св. Николе, 
Пробиштип и Виница. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРП". 

Бр. 23-23309/18-65 
12 јануари 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 

* за внатрешни работи, 
Коча Битољану, е. р. 

8. 
Врз основа на чл. 46 став 1 точка 2 од Законот 

за мерките за безбедност на сообраќајот на јавните 
патишта („Службен весник на СРМ", бр. 42/65), 
републичкиот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ЗА 
ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА КРВ ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА АЛКОХОЛИСАНОСТ 

I. ЗЕМАЊЕ НА КРВ 

Член 1 
Земањето на крв може да го вршат само здрав-

ствени организации кои се снабдени со комплети 
од по две епрувета стерилизирани и затворени со 
чисти гумени затворачи. 

Во епруветата за земање крв се наоѓа 0,4 гр. 
натриумхлуорид. 

Покрај епрувета та комплетот содржи и тампон 
вата за дезинфекција на лакатниот прегиб натопен 
со живин окцијанид или со сумблимат, како и об-
вивка со упатство за пакување. 
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Член 2 
Земањето на крв се врши со шприц и игла кои 

Се стејрилизирани во вода или со сува стерилиза-
ција. 

Непосредно пред земањето на крв лакатниот 
прегиб се дезинфекцира со вата од комплетот, која 
претходно ќе се натопи со вода. 

Член 3 
За анализа на алкохол се зема 10 ксм крв. 

Член 4 
Епруветата со земена крв добро е затворена, 

обезбедена со фластер и означена со името и през-
името на лицето чија е крвта. 

Член 5 
Крвта се пакува на начин како е тоа предви-

дено со упатството за пакување, кое се наоѓа во 
комплетот, и по правило, веднаш се врачува на ор-
ганот по чие барање таа е земена. 

II. АНАЛИЗА НА КРВ 

Член 6 
Анализа на крв може да вршат определени 

здравствени организации кои располагаат со по-
требна опрема и соодветен стручен кадар. 

Здравствените организации од претходниот 
став ги определува со решение републичкиот се-
кретар за внатрешни работи. 

Анализата на крв се врши по општо усвоените 
научни методи. 

Член 7 
По извршената анализа здравствената органи-

зација е должна наодот за резултатот на испиту-
вањето да го достави на органот по чие барање таа 
е извршена. 

Наодот содржи податоци за лицето чија крв е 
анализирана, датум на вршењето на анализата, 
најдените концентрации на алкохол изразени во 
промил и, како и назив на методата со која е ана-
лизата вршена. 

111. ПОСТАПКА НА ОРГАНОТ ВО ВРСКА СО ЗЕ-
МАЊЕТО НА КРВ ЗА АНАЛИЗА 

НА АЛКОХОЛИСАНОСТ 

Член 8 
Работник на органот за внатрешни работи кога 

постапува по одредбите од членот 132 и членот 133 
на Основниот закон за безбедноста на сообраќајот 
на јавните патишта должен е лицето да го доведе 
во здравствената организација во што можен по-
кус рок заради земање на крв за анализа на алко-
холисаност. 

Член 9 
По приемот на крвта надлежниот орган за вна-

трешни работи чии работник барал земање на крв, 
обавезно ја испраќа на здравствената организација 
која врши анализа во рок кој не смее да биде по-
долг од 24 часа. 

Член 10 
Барањето за анализа кое со земената крв се 

доставува на здравствената организација за врше-
ње на анализа содржи: 

1. презиме и име, занимање, година на раѓање 
и место на живеалиштето на лицето од кое е зе-
мено крв; 

2. време (датум, час и минут) кога станала соо-
браќајната незгода односно кога е сторен прекршо-
кот; 

3. точно време на земањето крв за анализа на 
алкохолисаност; и 

4. приближната висина и тежина на лицето од 
кое е земена крв за анализа. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен 'весник на СР 
Македонија". 

Бр. 23-23309/18-65 
12 јануари 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Коча Битољану, е. р. 

9. 

Врз основа на член 46 став 1 точка 1 од Зако-
нот за мерките за безбедност на сообраќајот на јав-
ните патишта („Службен весник на СРМ", бр. 42/65), 
републичкиот секретар за внатрешни [работи доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ-

ТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредува програмата спо-

ред која се полага возачкиот испит, која е соста-
вен дел на истиот. 

Член 2 
Возачкиот испит се состои од утврдување на 

знаења за сообраќајни прописи и правила и прак-
тично управување со моторно возило во сообра-
ќајот на патиштата. ^ 

Член 3 
Испитувањето на кандидати за возачи на мо-

торни возила е јавно. 
Член 4 

Трошоците за полагање на 'возачкиот испит ги 
сноси кандидатот. 

Член 5 
Возачкиот испит од сите категории се полага 

пред комисија или испитувач — поединец (во по-
натамошниот текст: „испитен орган") кој го имену-
ва општинскиот орган за внатрешни работи. 

П. ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ 
ИСПИТИ 

Член 6 
Барање за полагање на возачки испит се под-

несува на општинскиот орган за внатрешни работи 
спрема местото на живеалиштето, а ако нема жи-
веалиште спрема местото на престојувалиштето на 
кандидатот. 
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Со барањето за полагање возачки испит канди-
датот поднесува: 

1. Лекарско уверение за телесна и душевна 
способност за управување со моторно возило кое 
не може да биде постаро од 6 месеци од денот на 
издавањето и 

2. Потврда за уплатен износ на трошоците за 
полагање на испитот. 

Од кандидатот кој поднесува барање за пола-
гање возачки испит од категоријата „Д" ќе се по-
бара и доказ за навршени 21 година и потврда за 
практично управување со моторно возило чија нај-
голема дозволена тежина преоѓа 3.500 кгр. во тра-
ење од најмалку 2 години, а за управување со сите 
останати моторни возила, доказ за навршени 18 
години. 

Од кандидатот кој поднесува барање за пола-
гање на возачки испит од категоријата „Е" ќе се 
побара и доказ за практично управување со мо-
торно возило од категоријата во која се наоѓа! 
кандидатот во траење од најмалку една година. 

Доказот за навршени години се поднесува само 
на увид и за тоа се става службена белешка на 
барањето за полагање возачки испит. 

Член 7 
Општинскиот орган за внатрешни работи ќе 

донесе решение за одбивање на барањето за пола-
гање на возачки испит ако утврди дека не се ис-
полнети условите за полагање на возачки испит 
или ако спрема подносителот на барањето е изре-
чена мерка на безбедност: забрана да го обавува 
занимањето возач на моторно возило, забрана за 
издавање на возачка дозвола и одземање на во-
зачка дозвола или заштитна мерка одземање на 
возачка дозвола. 

Ако се исполнети условите за полагање на во-
зачкиот испит надлежниот орган благовремено ќе 
го извести кандидатот за точниот датум и местото 
на полагањето на возачкиот испит. Од поднесу-
вањето на барањето до полагањето на возачкиот 
испит не може да минат повеќе од 30 дена. 

Органот од претходниот став најмалку 8 дена 
пцед полагањето на испитот барањето и решението 
за одобрување на полагање на возачкиот испит ќе 
ги достави на испитниот орган кај кој кандидатот 
ќе полага. На решението се става реден број од 
регистарот за полагање под кој е заведено бара-
њето. 

Ш. ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

Член 8 
Кандидат — возач кој полага испит за пого-

лема категорија од онаа што ја има заверено во 
возачката дозвола го полага целиот испит. 

Кандидат — возач кој има возачка дозвола од 
категоријата „Б", „Ц", „Д" и „Ф", а полага испит за 
„А" категорија, го полага само практичниот дел од 
испитот. 

Член 9 
Испитување од знаењата на сообраќајните про-

писи и правила се врши по пат на тестирање на 
кандидатот. По исклучок испитување може да се 

врши и усно, кога тоа го одреди или одобри Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Тестовите се еднообразни за територијата на 
СР Македонија и обавезни за испитниот орган. 

Тестовите ги изработува и печати Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 10 
Тестот содржи од 36 до 42 прашања. 
Кандидатот се смета дека не задоволил на ис-

питот ако има неточни пет одговори. 
Тестирањето трае најмногу 45 минути. 

Член 11 
Испитувањето од практичниот дел на испитот 

опфаќа проверување на способностите, сигурноста 
и техниката на управување со моторно возило во 
сите услови на сообраќајот. 

Практичниот дел од испитот може да се по-
лага дење или ноќе. 

За време на испитувањето од практичното во-
зење кандидатот треба да покаже како го при-
менува знаењето на сообраќајните прописи и пра-
вила. 

Член 12 
При испитување на практичниот дел од испи-

тот во моторното возило со кое се полага испит мо-
же да присаствува и инструкторот кој го обучувал 
кандидатот. 

Инструкторот за време на испитот не може да 
му пречи на испитувачот во работата, нити да да-
ва било какви упатства на кандидатот кој полага 
испит. 

Член 13 
Практичниот дел од испитот кандидатот од 

„В" и „Ц" категорија го полага на моторно возило 
од онаа категорија за која полага возачки испит. 

Практичниот дел од испитот за управување со 
моторно возило од категорија „А" кандидатот го 
полага на мотоцикл без приколка, односно на во-
зило за инвалид ако е кандидатот инвалид, за во-
зила од категорија „Д" на автобус, за возила од 
категорија „Ф" на трактор со приколка, а за ра-
ботна машина, на неа или на моторно возило од 
„Б" категорија. 

Член 14 
Возачкиот испит започнува со полагање на тео-

ретскиот дел на испитот. 
Доколку кандидатот задоволи на теоретскиот 

дел на испитот се упатува на испит од практичен 
Дел. 

С^кој дел на испитот се оценува поодделно. 
Кандидатот кој не положи испит од теорет-

скиот дел не се упатува на полагање испит од 
практичен дел, туку се смета дека испитот не го 
положил. 

Кандидатот може повторно да се пријави за 
полагање во рок кој не може да биде покус од 
8 дена. 

Член 15 
Ако кандидатот не го положи практичниот дел 

на испитот му се одобрува повторно полагање на 
овој дел на испитот во рок кој не може да биде 
покус од 15 дена. 
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Само при второто полагање на испитот на кан-
дидатот се признава веќе положен испит од тео-
ретскиот дел до колку од денот на полагањето на 
испитот не поминало повеќе од 3 месеци. 

Кандидат кој не положи возачки испит ни на 
трето полагање може таков да полага и по четврти 
пат по истек на шест месеци од денот на послед-
ното полагање. 

Кандидатот кој на четвртото полагање не поло-
жи возачки испит може таков да полага само во 
временски интервали кои не се покуси од една 
година. 

Кандидатот од претходниот став може да бара 
одредување на друг испитен орган. 

Член 16 
Испитувач по практично возење не може од 

кандидатот за време на испитувањето да бара вр-
шење на било какви дејствија кои се спротивни 
на сообраќајните прописи и правила. 

Член 17 
Испитувач на практичниот дел на испитот 

може да биде само возач кој најмалку три години 
има возачка дозвола за управување на моторно во-
зило од онаа категорија на која и припаѓа возило-
то на кое кандидатот го полага испитот. 

Испитувач на теоретскиот дел на испитот мо-
же да биде само стручен работник од службата за 
безбедност на сообраќајот или сообраќаен мили-
ционер. 

Член 18 
Кандидат кој полага возачки испит должен 

е да обезбеди моторно возило од категоријата за 
која полага испит. 

Член 19 
Кандидат кој на одредениот ден за полагање 

на возачки испит не се јави на полагање, или се 
откаже од полагање непосредно пред да отпочне 
испитот ќе се смета како и да не полагал. 

Кандидат кој за време на полагањето се отка-
же од натамошното полагање ќе се смета дека не 
го положил испитот. 

Член 20 
На кандидат што положил возачки испит се из-

дава уверение за положен испит. 
Уверението за положен возачки испит го пот-

пишува испитниот орган пред кој кандидатот по-
лагал испит и го носи редниот број на регистарот 
за полагање под кој е заведено барањето. 

VI. ТРОШОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ 

Член 21 
Висината на трошоците за полагање на испит, 

кои кандидатот е должен да ги уплати пред под-
несување на барањето, ќе ја одреди Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи. 

Средствата што кандидатите ќе ги уплатат на 
основа на претходниот став, се користат за набав-
ка ца тестови, печатење на уверења за положен ис-

пит, за надоместок на испитувачите и другите тро-
шоци кои настануваат во врска со полагањето на 
испитот. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ 

Член 22 
За секое полагање на возачки испит се води 

записник. 
Записникот содржи: 
— презиме и име на испитувачот; 
— презиме и име на кандидатот кој полага 

возачки испит; 
— датум и место на полагањето; 
— број на тестот на кој кандидатот полагал 

теоретски дел на испитот и каков резултат пока-
жал; 

— оценка за практичното возење; и 
— општа оценка за тоа дали кандидатот го по-

ложил или не возачкиот испит. 
Записникот го потпишува испитувачот и сите 

членови на комисијата. 

Член 23 
Кон записникот за полагање на возачки испит 

се прилага и тестот на кој кандидатот го полагал 
теоретскиот дел на испитот. 

Записникот за полагање на испит го носи ред-
ниот број на регистарот за полагање во кој кан-
дидатот е заведен и се чува со тестовите во еви-
денцијата на општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 24 
Обрасците за пријавата, записникот за пола-

гање на возачкиот испит и уверението за положен 
возачки испит се пропишани со овој правилник и 
се составен дел од него. 

Член 25 
Општинскиот орган за внатрешни работи води 

регистар за полагање на возачки испит. 
Регистарот од претходниот став ги содржи 

следниве податоци: 
— реден број; 
— презиме и име на кандидатот на кој е одо-

брено полагање на возачки испит; 
— дата и место на раѓање; 
— категорија на возилото за која се полага 

испитот; 
— дата на полагање на испитот; 
— успех постигнат на испитот; 
— по кој пат се полага испитот; и 
— забелешка. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 23-13309/18-65 
12 јануари 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Коча Битољану, е. р. 
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ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

Страна 1 
1. Број на регистарот за полага-

ње на возачки испит 
ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА 

— Одделение — отсек за внатрешни работи — 

Врз основа на чл. б ст. 1 од Правилникот за 
програмата и начинот на полагањето на возачкиот 
испит поднесувам барање да ми се одобри полага-
ње на возачки испит од категоријата „ 

За себе ги давам следните податоци: 
1. Презиме и име 
2. Датум и место на раѓање — 
3. Место, општина, ул. и број на живеење 

4. Државјанство 
5. Испитот го полагам по пат. 
6. Немам — имам возачка дозвола за катего-

ријата „ " издадена од под 
број од година. 

Кон пријавата прилагам потребна такса и 
следниве документи: 

Страна 2 

Врз основа на поднесеното барање и извршениот 
3>вид во приложените документи на кандидатот 

му се одобрува полагање на 
возачки испит од категоријата „ " пред испит-

ниот орган на оваа општина. 

Кандидатот го полага испитот ^зо пат. 

19-Испитот ќе се одржи на ден 
година во со почеток 
во часот. 

СЛУЖБЕНИ ЗАБЕЛЕШКИ: 

Потврдувам дека ми е соопштено решението за 
за одобрување полагање на возачки испит со на-
значување на времето и местото на полагањето. 

Страна 3 

З А П И С Н И К 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

Составен на ден 19- година во 
при испитувањето на кандидатот 

кој палага возачки испит од 
категорија „ 

Испитот го врши испитен орган (комисија од-
носно испитувач) во состав: 

КОЈ е имену-
ван од општинскиот орган за внатрешни работи со 
решение бр. од 19 година. 

Во текот на испитот кандидатот го покажа след-
ниов успех: 

1. Од теоретскиот дел на испитот 
На тестот број имаше неточни 

одговори. Спрема тоа овој дел од истиот го — не 
положи. 

2. Од практичниот дел на испитот 
На дневното — ноќното возење — задоволил — 

не задоволил. 
Причини поради кои кандидатот не задоволил 

на практичното возење: — 

Врз основа на покажаниот успех од двата дела 
на испитот кандидатот го — не положи возачкиот 
испит. 

Испитен орган, 
1. . 
2 . -< 

3. ) 

Соопштен ми е резултатот на испитот. 
Го потврдувам приемот на уверението за поло-

жен испит. 

19- год, 

(место 
(своерачен потпис на 

кандидатот) 

(Место за штембил на органот 
за внатрешни работи на општи-
ната со бројот на регистарот 
за полагање на возачки испит) 

Врз основа на чл. 20 од Правилникот за 
програмата и начинот на полагањето на возачкиот 
испит се издава следново 

У В Е Р Е Н И Е 

со живеалиште — престојувалиште во 
по занимање 

полагал-ла на ден 19- година и со ус-
пех го положил-ла возачкиот испит за управување 
со моторно — приклучно возило од категоријата 
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Полагањето на возачкиот испит е одобрено од 
страна на општинскиот орган за .внатрешни работи — 

, бр. од 
19 година. 

* — непотребното да се прецрта 
** — да се наведе со печатени 

букви категоријата за која 
е положен испитот на пр.: 
А" И" Ф" 

Испитен орган, 
*** — д а Се наведе полниот назив 

на овластувањата од катего-
ријата за која е положен 
испитот. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

I 

СООБРАЌАЈНИ ПРОПИСИ 

1. Сојузни и републички прописи за општи, ос-
новни и посебни правила на движењето и пове-
дението во сообраќајот на патиштата. 

а) Општи правила на сообраќајот: 
— правни прописи за сообраќајот на па-

тиштата; 
— должности на општествено-политичките 

заедници, работни и други организации и гра-
ѓаните; 

— начин на вршење на сообраќајот на па-
тиштата; 

— органи за регулирање и контрола на соо-
браќајот, нивни права и должности. 

б) Основни правила на сообраќајот: 
— вклучување во сообраќај, полукружно 

свртување и возење назад; 
— страна на движење; 
— брзина на движење; 
— правила на свртување; 
— првенство на проаѓање; 
— разминување на возила; 
— правила на претекнување и изминување; 
— знаци на предупредување; 
— цравила на сопирање и паркирање на 

возила; 
— пресечување колона на пешаци. 

в) Посебни правила на сообраќајот: 
— сообраќај на моторни возила; 
— услови под кои може да се врши превоз 

на лица со автобуси и товарни моторни возила; 
— сообраќај на трамваи и други возила 

на шини; 
— сообраќај на велосипеди, велосипеди со 

помошен мотор и мотоцикли; 
— сообраќај на запрежни возила; 
— терање на стока; 
— правила на движење на пешаци; 
— сообраќај на крстосници со светлосни 

сообраќајни знаци; 
— сообраќај на крстосници кого го регу-

лира сообраќаен милиционер; 

— сообраќај на премини на пат преку же-
лезничка пруга; 

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

— сообраќај во тунели; 
— возила под придружба; 
— возила со право на првенствено минување; 
— пробно возење; 
— влечење на возила, и 
— постапка во случај на сообраќајна незгода. 

2. Сообраќајни знаци на пат 
— поставување и поделба на знаци; 
— знаци за опасност; 
— знаци за изрични наредби; 
— знаци за обавестување; 
— светлосни сообраќајни знаци; 
— ознаки на коловозот на патот, и 
— дополнителни табли со сообраќајни знаци. 

3. Прописи за превоз на опасни материјали 
— прописи за транспортирање на експлозив, 

запаливи течности, и 
— прописи за транспортирање на други 

опасни материи. 
4. Прописи за возачи на моторни возила 

— право на управување со моторно возило; 
— категории на возачи, дозволи и нивни 

овластувања; 
— услови за добивање на возачка дозвола; 
— важност на возачка дозвола; 
— одземање на »возачка дозвола; 
— обучување на кандидат за возач на мо-

торно возило; 
— контролни лекарски прегледи и контрола 

на алкохолисаност, и 
— услови за работа на возачи. 

5. Прописи за возила 
— начин на употреба на возило во сообра-

ќа ј и основни мерки на безбедност; 
— регистрација на моторни и приклучни во-

зила; 
— сообраќајна дозвола (издавање, одземање 

и важност); 
— регистарски ознаки; 
— технички преглед на моторни и приклуч-

ни возила, и 
— сообраќај на нерегистрирани моторни во-

зила. 
6. Основни технички и други услови на кои 

треба да одговараат возилата и приколките во соо-
браќајот на патиштата 

— уреди за управување; 
— уреди за сопирање; 
— светлосни уреди на возилото; 
— звучен сигнал; 
— огледало (ретровизор); 
— брисачи на стакло; 
— гуми на »возилото, и 
— врска помеѓу влечно и приклучно возило. 

7. Кривични дела загрозување на сообраќајот 
и прекршоци на сообраќајни прописи. 

— член 271—278 од Кривичниот законик, и 



Стр. 16 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТРМ 23 Јануари 1066 

— казнени одредби за прекршоци на сите 
сообраќајни прописи и правила. 

II 
ПРАКТИЧНО УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО 

ВОЗИЛО 
1. Дневно возење 

— преглед на исправноста на моторното во-
зило пред покрет, палење на моторот и поаѓање од 
место; 

— солирање на возилото со употреба на 
ножна сопирачка, постепено сопирање со работа 
на квачилото, исфрлување на менувачот од брзина, 
правилна положба на возилото сопрено на пат; 

— забрзување и смалување на движењето 
на возилото, работа со педалата за гас, работа со 
квачило, преоѓање од повисок степен на пренос (на 
брзина) во понизок степен на пренос (на брзина) со 
или без раздел, одржување на правецот на движе-
њето; 

— скршнување со возило и престројување: 
претходно уверување во можностите на безопасно 
скршнување, давање знак за скршнување, прила-
годување на брзината кај скршнувањето и начин 
на скршнување спрема условите на патот и соо-
браќајот; 

— прилагодување на брзината на движење-
то во однос на патот и сообраќајот и одржување 
правец на движењето во зависност од брзината со 
која се движи; 

— возење назад: положба на телото на во-
зачот за време на движењето на возилото назад, 
лево и десно на крстосници, уверување на возачот 
дека може да го изведе ова дејствие без опасност, 
правилно давање на знаци за свртување назад и 
положба на возилото во однос на патот; 

— свртување на возило на неограничен про-
стор без маневрирање и неограничен простор со 
маневрирање и давање пропиени знаци и уверува-
ње за сигурност на свртувањето; 

— паркирање на возила на патот: парки-
рање во должина на слободен простор и помеѓу две 
паркирани возила на неограничен простор, попреч-
но паркирање на возило со движење напред и на-
зад меѓу две паркирани »возила на ограничен прос-
тор, паркирање на возила на уздолница и узгорни-
ца, положба на тркалата, мењачот и рачната сопи-
рачка; 

— поаѓање на возило на узгорница, работа 
со рачна сопирачка, квачило и со педала за гас и 
постапка во случај на престанок на работа на мо-
торот; 

— движење со возило на уздолница со упо-
треба на моторот за сопирање; 

— управување со возило на отворен пат и 
во населено место со поинтензивен сообраќај; 

— возење во кривина; 
— возење зад друго возило и во колона; 
— претекнување и проаѓање на други во-

зила; 
— вклучување во сообраќај; 
— постапување по сообраќајни знаци посеб-

но во однос на ознаки на патот; 

— постапка пред обележени премини за пе-
шаци; 

— растојание помеѓу возила ка ј претекну-
вање, проаѓање, разминување и паралелно возе-
ње, и 

— движење со возило преку крстосница на 
која сообраќајот е регулиран и нерегулиран. 

2. Ноќно возење 
— управување со возило ноќе на отворен 

пат и во населено место; 
— употреба на светла за време на ноќно 

возење; 
— употреба на светла при разминување и 

претекнување, на крстосници и железнички пруги 
во ниво, и 

— начин на сопирање и паркирање на во-
зило на пат. 

10. 
Врз основа на член 102 став 1 во врска со 

член 141 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека за изборите што ќе се одржат на 13 февру-
ари 1966 година во Изборната единица Куманово 
VI, на 26 јануари 1966 година во општинското со-
брание Куманово е избран за кандидат за прате-
ник во Републичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија 

ДАВИТКОВСКИ АНЧО МИЛИВОЈ, од Кума-
ново. 

Број 1 
27, I. 1966 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Киро Никовски, е. рк 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство 
за завршено IV одделение основно училиште на 
име Димовски Јордан од село Беловодица, Прилеп-
ско, през учебната 1929/30 година. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да јави 
на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Окружниот суд во Прилеп. Р. бр. 1131/65. (1) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубело свидетелство за 
завршен трети клас стручно продолжено вечерно 
училиште, во учебната 1928/31 година во Прилеп, 
на име Тасевски А. Кирил од Прилеп, „Иво Рибар— 
Лола" бр. 13. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство, да 
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јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 974/65 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Каја Адем Казим, 
земјоделец, бивш од село Коњаре, се води оставин-
ска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. По-
јавениот наследник Аслан Ваит Лани, со непоз-
ната адреса вон територијата на СФРЈ, се пови-
кува во рок од една година по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
лично пред судот за да даде наследничка изјава, 
или таква испрати на судов. Во спротивно остави-
ната ќе се реши во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 78/64. (2) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Пред Општинскиот суд во Ресен подигната е 

оставинска постапка по оставината на пок. Родев-
ски Наумов Илија, бивш од село Горно Дупени. 

Се поканува наследникот Ефтим Роџевски од 
село Горно Дупени, а сега со непознато место на 
живеење во САД, да се јави во Општинскиот суд 
во Ресен, за давање наследничка изјава, во рок од 
една година од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ". Во противно оставината ќе 
се расправи во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Ресен, О. бр. 69/65. (3) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
ДРКЦ во "»гиотапот на установите под рег. број 72, 
страна 298, книга I е запишано следното: Согласно 
со решението на Собранието на општината Кума-
ново број 30147/1 од 26. XI. 1965 година Уцравата за 
уредување на градско неизградено и изградено зем-
јиште во Куманово се става под редовна ликвида-
ција. 

„ За членови на ликвидационата комисија со ре-
шение на Собранието на општината Куманово број 
15575/1 од 4. VI. 1965 година се назначени следните 
лица: Милорад Георгиевски, претседател, Стојан 
Спасовски, секретар, Зико Зиковски, Бранко Ми-
лошевски, Урош Тасевски, Милутин Арсовски. 
Александар Доневски и Киро Краљевски. 

За ликвидатор на Управата за уредување на 
градско неизградено и изградено земјиште во Ку-
маново е назначен со решение на Собранието на 
општината Куманово број 30149/1 од 27. XI. 1965 
година Трајко Николов Алековски. Тој установата 
под редовна ликвидација ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластување-
то, сметано од 26. XI. 1965 година. 

На досегашниот потписник Антевски Борко му 
престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
86/65. (1444) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 12 
страна 45, книга I, е запишана под назив: Дирек-
ција за регулација на реката Вардар — Скопје. 
Предмет на работењето на Дирекцијата е: инвести-
тор за изведување на Програмата за проектите за 
регулација на реката Вардар и нејзините притоки 
и порои што влијаат на регулацијата на реката 
Вардар на подрачјето на град Скопје, обезбедува-
ње студии, истраги и проекти за извршување на 
дејноста и грижа за регулација на проектот на 
Специјалниот фонд на О.О.Н. кој предвидува фи-
нансирање на студиско-истражувачките работи и 
регулација на реката Вардар и нејзините притоци. 

Дирекцијата е основана од Градското собрание 
на Скопје, со решение број 5778 од 7. VI. 1965 
година. 

Дирекцијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат инженер Горѓи Влашки, в.д. дирек-
тор, и Серафимовска Елеонора, шеф на сметковод-
ството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 444/65. (960) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 17, 
страна 69, книга I, е запишан под назив: Центар 
за социјална работа на општината Кале — Скопје. 
Предмет на работењето на Центарот е: ги анали-
зира социјалните проблеми, ги открива причините 
за нивното. создавање, предлага мерки за нивното 
решавање и превентивно делување, учествува во 
изготвување на акциони програми од областа на 
социјалната заштита, како и за реализација на 
истата, ја насочува својата активност во решава-
њето на проблемите што произлегуваат од семејни 
односи, односите родители и деца, воспитна запуш-
теност, заштита на деца и возрасни од психофи-
зички дефекти од надлежноста на старателството 
и Други социјални проблеми, непосредно спрове-
дува социјална заштита на граѓаните кои се нашле 
во положба од социјална потреба. За поуспешно 
завршување на поодделни задачи, соработува со 
комисиите за социјални прашања и месните заед-
ници и училиштата. 

Центарот е основан од Собранието на општина-
та Кале — Скопје, со решение број 02-7429/105 од 
5. VI. 1965 година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Томе Трајковски, в.д. директор, во гра-
ниците га овластувањето. 

Центарот за социјална работа при Општината 
Кале — Скопје е конституисан на ден 5. VП. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 445/65. (976) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 26, 
страна 108, книга I, е запишана под назив: Уста-
нова со самостојно финансирање „Чистоќа" и 
градско и вонградско зеленило — Куманово. Пред-
мет на работењето на установата е: 

1. да се грижи за чистоќата на градот, 
2. да го одржува зеленилото во градот и вон 

од него, 
3. да управува со гробиштата и градското ку-

патило, 
4. да врши хемиско чистење на облекло, перење и 

бојадисување. 
Установата е основана од Собранието на оп-

штината Куманово, со решение број 2045/1 од 28. 
VII. 1965 година, а со поделба на Установата со 
самостојно финансирање за пазариште, чистота и 
градско и вонградско зеленило — Куманово. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Драги Спасовски, в.д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 491/65. (1108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 25, 
страна 104, книга I, е запишана под назив: Уста-
нова со самостојно финансирање, „Пазариште" — 
Куманово. Предмет на работењето на установата е: 
да управува со пазариштата во градот, да ги одр-
жува во исправна состојба, инвентарот во истите 
да биде таков што да овозможува да се истите нор-
мално користат за својата цел, да одржува ред на 
истите, да наплатува такса од корисниците на ис-
тите, да ги врши сите други работи сврзани со ра-
ботата и користењето на пазаршптата. 
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Установата е основана од Собранието на опш-
тината Куманово, со решение број 2045/1 од 28. УП. 
1965 година, а со поделба на Установата со само-
стојно финансирање за пазариште, чистота и град-
ско и вонлрадско зеленило — Куманово. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Драги Георгиевски, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 492/65. (1109) 

ропски Лазо, пом. директор, и Колев Панче, шеф 
на сметководството, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански: суд во Скопје, Ус. 
бр. 70/65. (1476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 32, стра-
на 132, книга I, е запишан под назив: Заеднички 
наставен центар за предвојничка обука „Партизан" 
од село Долно Оризари. Предмет на работењето на 
Центарот е: на работничката и селската младина 
да & обезбеди образование и воспитување од обла-
ста на воената наука според пропишаните настав-
ни планови и програми, како и да ги истите под-
готвува за ЈНА. 

Центарот е основан од Собранието на општи-
ната Титов Велес, со одлука број 9576/1 од 24. УП. 
1965 година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Василковски Петре, директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 489/65. (1122) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 75, 
страна 310, книга I, е запишан под назив: Центар 
за странски јазици — Скопје. Предмет на работе-
њето на Центарот е: да организира настава за учење 
странски јазици, да врши испитување на форми и 
методи за изучување на странските јазици, да со-
работува со училиштата и другите установи по пра-
шањата поврзани со изучување на странските ја-
зици. 

Центарот е основан од Собранието на СРМ — 
Скопје („Сл. весник на СРМ" бр. 27/65). 

Центарот за странски јазици ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува в.д. директорот Ралева 
Мирослава и Кик Зорица, секретар, во границите 
на овластувањето. 

Центарот за странски јазици — Скопје е кон-
ституисан со одлука бр. 645/1 од 22. IX. 1965 година 
на Советот на работната заедница на ден 17. I X 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 31/65. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 20, 
страна 84, книга I, е запишан под назив: Центар за 
организирање на приредби — Скопје, улица „Пар-
тизанска". Предмет на работењето на Центарот е: 
организирање на културно-уметнички, спортски и 
други приредби, вршење на менаџерско-админи-
стративни работи на Организациониот комитет на 
„Средбата на солидарноста", врши и други работи 
што се во врска со културно-забавниот живот во 
градот. 

Центарот е основан од Градското собрание на 
град Скопје, со решение број 6493/1 од 14. УП. 1965 
година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Бошко БОШКОВСКИ, В.Д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 469/65. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 68, 
страна 282, книга I, е запишана под назив: Гимна-
зија „Цветан Димов" — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на Гимназијата е: просветна дејност. 

Гимназијата е основана од АСНОМ во 1945 го-
дина (Потврда број 30105 од 23. XI. 1965 година од 
Собранието на општината Кале — Скопје). 

Гимназијата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува директорот Јанкуловски Илија и Данаи-
лова Надежда, сметководен режисер, во границите 
на овластувањето. 

Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје е кон-
ституисана на ден 9. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 74/65. (1478) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите страна 1, реден 
број 1, е запишан под назив: Дом на културата, 
со седиште во Кочани. 

Домот на културата ќе врши културно-умет-
ничка дејност. 

Директор на Домот е Борис Николов Стојчев, 
кој е овластен да го претставува и потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Кочани 
број 01-6424/1 од 30. УП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 133/65. (1294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број бб, 
страна 274, книга I, е запишан под назив: Градски 
завод за здравствена заштита — Скопје. Предмет 
на работењето на Заводот е: вршење на превентив-
на здравствена заштита и здравствено просветува-
ње на населението од градот и околијата, како и 
Останатите работи предвидени со законските про-

' пиен. 
Заводот е основан од Народниот одбор на 

Скопска околија, со решение број 12353 од 18. IV. 
'1957 година. 

Заводот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Видое Стефановски, директор, Угу-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 69,стр. 286, 
книга I, е запишано под назив: Основно училиште 
„Рајко Жинзифов" — Скопје, улица „373" број 4. 
Предмет на работењето на училиштето е: просвет-
на дејност. 

Училиштето е основано од Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје, со решение број 
17150 од 19. УП. 1956 година. 

Основното училиште „Рајко Жинзифов" од 
Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат НИКОЛОВСКИ Михајло, директор, и Калиопа 
Иванова, секретар, во границите на овластувањето. 

Основното училиште „Рајко Жинзифов" — 
Скопје е конституисано на ден 4. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 75/65. (1479) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 67, 
страна 278, книга I, е запишан под назив: Дом на 
културата колонија Идризово — Скопје. Предмет 
на работењето на Домот е: развивање на културно-
забавниот живот на подрачјето на месната орга-
низација, развивање на физичка култура кај мла-
дината, формирање на разни културни и спортски 
друштва и секции, организирање на разни натпре-
вари од културниот и забавниот живот. 

Домот е основан од Месната организација на 
Социјалистичкиот сојуз колонија Идризово, со од-
лука број 8 од 26. УШ. 1965 година* 



28 јануари 1960 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТМ Бр. 2 — Оф. 1§ 

Домот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Ивановски Душко, в.д. управник, и Ри-
стовски Тошев Боро, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 58/65. (1480) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 115, 
страна 684, книга I, е запишано под фирма: Основ-
но училиште „Бајрам Шабани" — Куманово. Пред-
мет на работењето на училиштето е: да. им дава 
на учениците основи на социјалистичко воспиту-
вање и на современо општо образование, да го 
помага сестраниот развој на учениците, да ги раз-
вива работните навики, да ги усовршува и потек-
нува нивните лични способности и предиспозиции 
и да им помага во изборот на позивот. 

Училиштето е основано од Собранието на опш-
тината Куманово. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Фаик Рашити, директор, и Ман-
чевски Николов Киро, секретар, во границите на 
овластувањето. 

Основното училиште „Бајрам Шабани" — Ку-
маново е конституисано на 12. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 101/65. (1) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 122, 
страна 710, книга I, е запишан под назив: Шумско 
училишен центар „Иво Рибар Лола" — Кавадарци. 
Предмет на работењето на центарот е: подготвува-
ње кадри за стопанството и ќе работи со следните 
три насоки: шумарска, дрвнопреработувачка и хор-
тикуларна (озеленување на населбите). 

Центарот е основан од Собранието на општи-
ната Кавадарци, со решение број 01-8702 од 27. XI. 
1965 година. 

Центарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат инженер Јаќим Зимоски, в. д. дирек-
тор, и Наумчева Трагана, секретар на училиштето, 
во границите на овластувањето. 

Шумарско училишниот центар „Иво Рибар 
Лола" — Кавадарци е конституисан на ден 24. ХП. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 172/65. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 123, 
страна 714, книга I, е запишано под назив: Лозаро-
винарско училиште „Тошо Велков — Пепето" — 
Кавадарци. Предмет на работењето на училиштето 
е: подготвување кадри за стопанството (квалифи-
кувани работници и техничари). 

Училиштето е основано од Собранието на опш-
тината Кавадарци со решението број 01-8702 од 27. 
XI. 1965 година. 

Лозаро-винарското училиште „Тошо Велков — 
Пепето" — Кавадарци ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Глигор Тренчевски, в.д. 
директор, и Наумчева Трајана, секретар, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 171/65. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 84, 
страна 546, книга I, е запишано следното: Досегаш-
ниот потписник на Заводот за унапредување на 
лозарството и винарството на СРМ — Скопје, Фер-
до Манов, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на Заводот е назна-
чена Мара А. Ангеловска. Таа Заводот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со стариот ре-

гистриран потписник в.д. директорот инж. агроном 
Цвета Наумова, сметано од 21. X. 1965 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус̂  
бр. 57/65. (1450) 

Окружниот стопански суд-во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 31, 
страна 128, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот в.д. директор на Ветеринарната станица — 
Титов Велес, Киро Тодоров, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на Ветеринарната станица е на-
значен Лазар Тодоров Накинов. Тој Ветеринарната 
станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
со новоназначениот потписник Киро Тодоров, ве-
теринарен лекар, сметано од 18. XI. 1965 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 76/65. (1451) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 90, 
страна 580, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Централното училиште 
„Кочо Рацин" — Кратово, Стојанов Коцев Давид, 
секретар, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на училиштето е назначена 
Кондева Цветкова Радица, благајникГТаа училиш-
тето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со 
стариот регистриран потписник Китанов Тодосов, 
Иван, в.д. директор, сметано од 22. XI. 1965 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 85/65. (1474) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 74, 
страна 306, книга I е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Ветеринарната станица 
— Кратово и~ тоа: Ефремов Димчев Ѓорѓи, дирек-
тор, и Михајлов Димитар, ветеринарен техничар, 
им престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на Ветеринарната станица е 
назначен со решение на Собранието на општината 
Кратово број 5642 од 13. X. 1964 година Витомир 
Трајчев. Тој станицата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 16. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 72/65. (1475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 14, 
страна 55, книга I е запишано следното: Дејноста 
на Факултетското земјоделско стопанство — село 
Трубарево, согласно со одлуката на Работничкиот 
совет од одржаната седница на 15.Х.1965 година и 
согласноста на Собранието на општината Кале — 
Скопје од 6. ХП. 1965 година во иднина е: 

а) да врз основа на современото земјоделско 
производство ја дополнува наставата на Земјодел-
скиот факултет, 

б) да служи за изведување настава, вежби и 
пракса на студентите, 

в) да служи за изведување на опити, 
г) да служи за производство на семенски ма-

теријал и расплоден добиток, 
е) да служи за специјализација на технички и 

стручни кадри, 
ф) да произведува земјоделски производи за 

пласман на пазарот. 
Факултетското земјоделско стопанство село 

Трубарево е регистрирано при овој суд како ин-
ституција со самостојно финансирање што врши 
распределба на доход. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр, 89/65. (1481) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 95, 
страна 600, книга I е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Здравната станица во 
село Чашка и тоа: Заковски Елмазов Мустафа, ди-
ректор, и Димовски. Коцев Бранко им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За нови потписници на Станицата се назначени 
следните лица: Ивановски д-р Славко, директор, 
и Трајкова Велко Марјана, книговодител. Тие 
Здравната станица во село Чашка ќе ја потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето, сметано од 15. ХП. 1965 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 124/65. ' (1482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 104, 
страна 640, книга I е запишано следното: Согласно 
со одлуката на Здравствениот совет на Градската 
народна аптека — Титов Велес број 354 од 9. ХП. 
1965 година фирмата на Градската народна аптека 
— Титов Велес се менува и во иднина ќе гласи: 
Аптека „9 ноември" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 114/65. (4) 

Складот е основан од Работничкиот совет „Ва-
троспрем" — трговско претпријатие на големо и 
мало — Белград, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Ид ади ја — Скопје број 
04-20041 од 26. X. 1965 година. 

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Тодоровски Јово, раководител, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 653/65. (1368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 278, страна 719 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Продавницата во Скопје на улица „Гуро Стру-
гар" број 2 на „Ватроспрем" — фабрика за ватро-
гасни справи и уреѓаи — Београд, согласно со од-
луката на Работничкиот совет број 9715/2 од 8. IX. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 620/65. (1387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 121, 
страна 706, книга I е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на установите Лозаро-шумарско-
то училиште „Иво Рибар — Лола" — Кавадарци, 
бидејќи со решението на Собранието на општината 
Кавадарци број 01-8702 од 27. XI. 1965 година се 
дели на: а) Шумарски училишен центар и б) Ло-
заро-винарско училиште во Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 169/65. (22) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 915, страна 325, книга IV, е запишана под 
назив: Молеро-фарбарска задруга „11 октомври" — 
Скопје, улица „470" бр. 21. Предмет на работењето 
на задругата е: бојадисување на згради, стари и 
нови зидови од внатрешна и надворешна страна, 
на градежна дрвена и железна стара и нова стола-
рија, намештај стар и нов со секакви бои, земјешг, 
улени, аналински и други бои. 

Задругата е основана од оснивачке: Панче 
Стоилков ски, Ристо Михајлов, Драган Димовски, 
Киро Димитразски, Славе Филиповски, Никола 
Трајчевски, Трајко Димитровски, Борис Герасимов-
ски, Петре Василевски и Александар Андоновски, 
со решение од Основачкото собрание на одржаниот 
состанок ћа ден 28. УШ. 1965 година. 

Молеро-фарбарската задруга ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува Панче Стоиловски, в. д. 
директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 540/65. (1185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 920, страна 361, книга IV е запишан под 
фирма: „Ватроспрем" — трговско претпријатие на 
големо и мало од Белград — Склад во Скопје, ули-
ца „Никола Вапцаров" бр. 2. Предмет на работе-
њето на складот е: продажба на големо и мало ком-
плетна противпожарна опрема, опрема за цивилна 
заштита и опрема за заштита при работа и други 
стоки што се дел од предметот на работата на 
претприј атието, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 36, страна 107 е запишано следното: 
Седиштето на Претставништвото во Скопје на ули-
ца „27 март" бр. 1 на Трговското претпријатие за 
промет на големо и увоз и извоз на метални и тех-
нички производи „Технопромет" — Београд се пре-
местува од улица „27 март" број 1 на улица „Ка-
раорман" број 35, Општина Кале. 

Исто така и досегашниот раководител на прет-
ставништвото Анастасов Кирил е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претставништвото е назначен 
Тодоров Никола. Тој претставништвото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, сметано од 30.1Х. 
1965 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 587/65. (1429) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Бариран чек број 830735 во временски интервал 
од 25. П до 27. П. 1965 година на Фабриката за про-
изводство на вештачки брусеви и други абразиви 
„Иднина" — Кратово. (6227) 

Пасош издаден од СВР — Скопје на име Ми-
хаил Карадафов, Скопје. (6270) 

Пасош број 1114583 виза 244, издаден од СВР 
— Демир Хисар на име Миладинка Милевска, е. 
Стругово, Битола. (3061) 

Пасош бр. 1114584 виза 238, издаден од СВР — 
Демир Хисар на име Милосав Ачковски, е. Стру-
гово, Битола. (3062) 

Воена книшка на име Алексо Пандев Андонов-
ски, е. Царев Двор, Ресен. (105) 

Слаткарска диплома бр. 6358 од 17. ПЗ. 1938 го-
дина издадена од Занатската комора во Белград на 
име Алии Исманов Феми, е. Челопек, Тетово. (5738) 

Свидетелство за завршено УШ одцелзние, из-
дадено од Училиштето „Кирил и Методи" — Би-
тола на име Ангелина Ѓорѓиева, ул. „М. Тито" бр. 
37, Битола. (4263) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Ветеринарното училиште — Битола на има Илија 
Козаровски, ул. „Врпоље" бр. 13, Битола. (4234) 

Банчина испратница бр. 274, во вредност од 
5.000 динари издадена од Советот за просвета — 
Прилеп на име Славко Василевски, е. Лажани, 
Прилеп. (4265) 
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Земјоделска здравствена легитимација бр. 1387, 
издадена од ЗСО —- Прилеп на има Борис ГП Бур-
мески, е. Бучин, Крушево. (4266) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Александар Василев-
ски, ул. „29 ноември" бр. 132, Ресен. (4267) 

Работна книшка на име Рамиз Салаи, е. Селце, 
Тетово. (4268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Благој Калпачки, Берово. {4269) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Делчево на име Бистра Такова, 
Делчево. (4270) 

Здравствена легитимација бр. 9706, издадена од 
ЗСО — Филијала Радовиш на име Спасе Савевски, 
Радовиш. (4271) 

Здравствена легитимација бр. 1438, издадена од 
ЗСО — Штип на име Блашка Иванова, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 40, Штип. (4272) 

Здравствена легитимација бр. 330883, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Елица Т. Михај довека, 
Скопје. (4273) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Вера Н. Кан-
диќ јан, Скопје. (4274) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Индустриската школа — електро отсек во Ско-
пје на име Трендафил Шамков, Скопје. (4275) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Струковска, Скопје. (4276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓултен Драшковиќ, Скопје. (4277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Хаџи Христовски, Скопје. 

(4278) 
Рабоша книшка бр. 848, на име Павле Андонов, 

Скопје. (4279) 
Свидетелство за завршена I година, издадено 

од Градежното училиште за квалификувани работ-
ници „Чеде Филиповски — Даме" — Скопје на име 
Васил Марковски, е. Логоварди, Битолско. (4280) 

Здравствена легитимација бр. 310233 на име Се-
федин Ју суфи, Скопје. (4281) 

Здравствена легитимација бр. 2309, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Васил Костадиновски, Ско-
пје. (4282) 

Оружен лист бр. 36404, издаден од СВР — Ско-
пје на име Васил С. Галев, Скопје. (4283Ј 

Работна книшка издадена од Општина е. Пе-
тровец — Скопје на име Миливоје Благојевски, 
Скопје. (4284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Ангелова, Скопје. (4285) 

Воена книшка на име Мерсим Мерсимов Јусу-
фоски, е. Јакреново, Крушево. (4286) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето за возрасни — Поилеп на 
име Петар Пажески, ул. „Моша Пијаде" бр. 14, 
Прилеп. (4287) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадер^о од Училиштето за возрасни на име Павлз 
Тунески, ул. „М. Пијаде" бр. 257, Прилеп. (4288) 

Режиска карта бр. 936797, издадена од Бирото 
за карти при ЖТП — Скопје на име Лоза Р. Ма-
диќ, е. Лопате, Куманово. (4289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ката Цветкоска, ул. „Андон Сла-
бе ј ко" бр. 24, Прилеп. (4290) 

Оружен лист бр. 448, издаден од СВР — Ку-
маново на име Станко Миков Стошиќ, ул. „11 ноем-
ври" бр. 98, Куманово. (4291) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Куманово на име Боне Марковски, е. Д. Коњаре, 
Куманово. (4292) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Валентина Котарев-
ска, е. Царев Двор, Ресен. (4294) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7854 
на име Алемна Адеми, е. Г. Татеши, Струга. (4295) 

Свидетелство за I клас издадено од Гимнази-
јата „Јосиф Јосифовски" на име Никола Гелебе-
шев, ул. „Лена Ковачева" бр. 5, Гевгелија. (4296) 

Свидетелство за завршено П година стопанско 
училишен смер текстилен на име Грозда Павлова, 
ул. „Прохор Пчински" бр. 19, Т. Велес. (4297) 

Здравствена легитимација на име Диме Кос-
товски, е. Кумарино, Т. Велес. (4298) 

Свидетелство бр. 297 за завршено УШ одде-
ление на име Димче Ицков, ул. „Загребачка" бр, 
4, Т. Велес. (4299) 

Ученичка книшка за завршено У1 одделение, 
издадена од Основното училиште „А. С. Кикиш" 
— Тетово на име Радослав Стојаноски, ул. „Тодор 
Циповски — Мерџан" бр. 45, Тетово. (4300) 

Свидетелство гл. книга бр. 22 на име Зорица 
Петровска, ул. „Борис Кидрич" бр. 38, Тетово. (4301) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8182 
на име Нурије Исени, е. Пирок, Тетово. (4302) 

Здравствена легитимација бр. 2335, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Илија Ива-
новски, ул. „Илинденска" бр. 16, Кочани. (4303) 

Работна книшка рег. бр. 24445, серија бр. 383984 
на име Веса Шутинковска, ул. „Прохор Пчински" 
бр. 25, Битола. (4304) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Стив Наумов" на име Пецо 
Наумовски, ул. „Хр. Ботев" бр. 67а, Битола. (4305) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Средното земјоделско училиште — Битола на име 
Танаско Јовановски ул. „Драгор" бр. 5, Битола. 

(4306) 
Свидетелство за завршено I година, издадено од 

Училиштето „Кочо Рацин" — Битола на име Ми-
рјана Горивнава, ул. „Нико Нестор" бр. 29, Струга. 

(4307) 
Свидетелство за завршено I година, издадено 

од Медицинското училиште — Битола на име Ли-
лјана Спировска, ул. „Бихач" бр. 9, Битола. (4308) 

Работна книшка рег. бр. 295, серија бр. 274231 на 
име Трајан Момински, е. Бучин, Прилеп. (4309) 

Свидетелство за завршено 1У година, издадено 
од Средното земјоделско училиште „Борис Кидрич" 
— Битола на име Борис Циклевски, е. Тополчани, 
Прилеп. (4310) 

Работна книшка рег. бр. 1379, серија бр. 414105 
на име Илија Талески, е. Забрчани, Прилеп. (4311) 

Здравствена легитимација бр. 1199, издадена од 
ЗСО — Кратово на име Голубинка Ј. Гиразова, е. 
Сакулица, Кратово. (4312) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Игне Лазов Најдов, е. Конопиште, Кавадарци. 

(4313» 
Свидетелство од II клас гимназија на име Јон-

че Д. Орешков, ул. „Единство" бр. 4, Кавадарци. 
(4314) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Панче Поповски" — Гостивар на име Драган 
Б. Андриески, е. Врапчиште, Гостивар. (4315) 

Извод од матична книга на родените (крште-
ница) на име Ката Рафе Ефтимова, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 74, Тетово. (4316) 

Здравствена легитимација на име Јошко Ан-
дриевски, е. Блаце, Тетово. (4317) 

Здравствена легитимација бр. 11586, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Стојчо 
Илиев Ристов, е. Полаќи, Кочани. (4313) 

Здравствена легитимација бр. 13443, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Блашка 
Стојанова Коцова, ул. „Браќа Миладинови" бр. 2, 
Кочани. (4319) 

Здравствена легитимација бр. 45239, издадена 
од ЗСО — Штип на име Валентина Темелкова, ул. 
„Хр. Ботев", Штип. (4320) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Али Р. Ислам, Скопје. (4321) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО • — 
Скопје на име Олга Дудева, Скопје. (4322) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето „Чеде Филиповски — Даме" — Ско-
пје на име Николче Митровски, Скопје. (4323) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Павле Јовановски, Скопје. (4324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —> 
Ријека на име Драган Стошиќ, Скопје. (4325) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето за возрасни „Коце Мета-
лец" — Скопје на име Исмаил Сеј фула, Скопје. 

(4326) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мемед а ли Селим, Скопје. (4327; 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Аница Славкова, Скопје. (4328) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Илија Т. Стојановски, Скопје. (4329) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ханумша Цикачи, Скопје. (4330) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојан ГО. Кимовски, Скопје. (4331) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ибраим Рецепи, Скопје. (4332) 
Воена книшка издадена од Алексинац на име 

Димитар Б. Ефтимов, Скопје. (4333) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јагода Цветкова, Скопје. (4334) 
Регистарска таблица од камион марка „Чепел", 

бр. СК — 77-16, издадена од СВР — Скопје на Жи-
то Македонија" — Филијала — Скопје. (4335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Виолета Димовска, Скопје. (4336) 

Здравствена легитимација бр. 309586, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бекир Буќи, Скопје. (4337* 

Здравствена легитимација бр. 2СУЧ42, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Василе Андоновски, Ско-
пје. (4338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Небије Кај ани, Скопје. (4339) 

Здравствена легитимација бр. 306707, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Гилпеста Хакиф, Скопје 

(4340) 
Здравствена легитимација бр. 348121, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Викторија Батовска. Ско-
пје. (4341) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добрила Трпкова, Скопје. (4342^ 

Здравствена легитимација бр. 362279, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Леман Куртишева, Ско-
пје. (4343) 

Здравствена легитимација бр. 173543, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марјан Петковски, Ско-
пје. (4344) 

Пасош бр. 653802, издаден од СВР — Скопје на 
име Авдуш Фаики, Скопје. (4345) 

Здравствена легитимација издадена ол ЗСО — 
Скопје на име Борислав Руменов, Скопје. (4346) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје на име Лазар С. Цветаноски, Скопје. (4347) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Бундалеска, Скопје. (4348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Петровски, Скопје. (4349) 

Здравствена легитимација бр. 15303, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Јана Столевска, Гости-
вар. (4350) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Бачваровски, Скопје. (4351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зумрија Ракипова, Скопје. {4352) 

Здравствена легитимација бр. 180823, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Ајше Бекир, Скопје. (4353) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Климент Охридски" — е. 
Бутел на име Горѓи В. Дуков, Скопје. (4354) 
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Здравствена легитиамција бр. 235853, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Мереме Брава, Скопје. 

(4355) 
Здравтсвена легитимација бр. 22966, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Славица Вржовска, Ско-
пје. (4356) 

Уверение за стално неспособен, издадено од 
Воената болница — Скопје на име Сефедин Ел-
мазов, Скопје. (4357) 

Здравствена легитимација бр. 187773, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Перса Џеповска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Палевски, Скопје. (4359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бедрије Ибраими, Скопје. (4360) 

Здравствена легитимација издадена о^ ЗСО — 
Скопје на име Енвер Ајдини, Скопје. (4361) 

Земјоделски здравствени легитимации издаде-
ни од ЗСО — Скопје на име Стана и Севда Равој-
ски, Скопје. (4362) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рафис X. Мустафа, Скопје. (4363) 

Здравствени легитимации бр. 13132 и 13133, из-
дадени од ЗСО — Гевгелија на име Јаван и Агла-
ница Апостолски, Скопје. (4364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кратово на име Санда И. Додева, Скопје. (4365) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Стив Наумов" — Битола 
на име Вангел Маневски, ул. „Маврово" бр. 3, Би-
тола. (4366) 

Воена книшка издадена од ВП 3810/3 — Риб-
ница на Доленскем на име Бранко Теодосов Стоја-
новски, ул. „Драган Стопаревиќ" бр. 2, Куманово. 

Здравствена легитимација бр. 2397, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Жана Ванчовска, е. 
Узем, Кр. Паланка. (4368) 

Ученичка книшка на име Ванчо С. Камчев, е. 
Фурка, Гевгелија. (4369) 

Ученичка книшка за завршено УШ одделение, 
издадена од Училиштето „Страшо Пинџур" е. Дре-
ново на име Цандо Димитров, е. Возарци, Кава-
дарци. (4370) 

Здравствена легитимација бр. 2387 на име То-
ме Стефанов, е. Војшанци, Неготино. (4371) 

Свидетелство бр. 213 на име Велика Сандрова 
Димитриевска, е. Лешок, Тетовско. (4372) 

Здравствена легитимација бр. 20619, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Јелица Героска, ул. „ЈНА1' 
бр. 58, Тетово. (4373) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Борка 
Серафимоска, Гостивар. (4374) 

Здравствена легитимација бр. 11844, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Бајрам И. Дестани, е. 
Присојница, Гостивар. (4375) 

Свидетелство за П клас гимназија на име Среќ-
ко Костоски, ул. „Никола Тесла" бр. 15, Гостивар. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на добиената согласност ол Ретгб-

личкиот секретаријат за народно здравје и соци-
јална политика на СРМ — Скопје, Управниот одбор 
на Градската станица за брза помош — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места лекари на спе-
цијализација по: 

1. Интерна медицина 1 раб. место 
2. Општа медицина 1 раб. место 
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У с л о в и : Да има завршено медицински фа-
култет, три години работен стаж, положено стру-
чен испит и да познава еден странски јазик (англи-
ски, француски, германски или руски). 

По полагањето на специјалистичкиот испит ли-
цето се става на располагање на Станицата за брза 
помош. 

Пријави со потребна документација се поднесу-
ваат до Управниот одбор на Станицата за брза 
помош во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. 

Личен доход според основите и мерилата утвр-
дени со правилникот за распределба на личен до-
ход на работниците на Станицата. (бб) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ТРГОВСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ЛЕКОВИ НА 

ГОЛЕМО „РЕПЛЕК" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО 

Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

1. Да има општа здравствена способност, 
2. Да е дипломиран магистер по фармација или 

дипломиран економист, во двата случаја со нај-
малку 6 години стаж (во струката и со положен 
стручен испит, 

3. Да ги исполнува условите од член 55 од Ос-
новниот закон за претпријатијата. 

Личен доход само по Правилникот за расподел-
ба на личниот доход. 

За исполнување на условите потребни се ори-
гинални или заверени докази и автобиографија. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Разгледувале на општите акти на претприја-
тието и завршните сметки можно секој ден од 12 
до 14 саатот. (38) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗЕМЈОДЕЛ-
СКАТА ЗАДРУГА „5-ТИ КОНГРЕС" С. СУШИЦА, 

СТРУМИЧКО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во За-
другата и тоа: 

1. Директор на задругата, 
2. Шеф на сметководството, 
3. Секретар. 

УСЛОВИ: 
За работното место под т. 1 кандидатот треба 

да има завршена виша земјоделска школа со нај-
малку 5 години работно искуство на раководни 
должности, или да има завршено средно земјодел-
ско училиште со најмалку 10 години работно ис-
куство на раководни должности. 

Бр. г — Стр., 23 

За работното место под т. 2 кандидатот треба 
да има завршено средна стручна спрема со над 8 
години практика, или да има завршено непотполна 
средна стручна спрема со над 12 години практика 
во сметководството. 

За работното место под т. 3 кандидатот треба 
да има завршена виша управна школа (виша струч-
на спрема) со над 8 години работно искуство на 
управноправни работи. 

Молбите со куса биографија, диплома за завр-
шено образование, потврда за работен стаж и со-
гласност од работната организација за учество на 
конкурсот, се доставуваат до архивата на задру-
гата. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делбата на средствата за личен доход на работни-
ците во задругата. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места, но не повеќе од 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (36) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УСЛУЖНОТО 
ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОГРЕС" — 

ДЕЛЧЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на претпријатието „Прогрес" 

УСЛОВИ: 
Виша стручна спрема со 2—5 години работно 

искуство на раководни работни места, или средна 
стручна спрема со 5—10 години работно искуство 
на раководни работни места. 

Личен доход според правилникот за расподел-
ба на личниот доход на претпријатието. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Пријавите со куса биографија и податоците за 

движењето на работниот однос се доставуваат до 
Конкурсната комисија. 

Некомплетирани пријави нема да бидат земени 
во разгледување. (37) 

Управниот одбор на Земјоделската задруга 
„НОВ ЖИВОТ" на селата од ДОЛНА и ГОРНА 
Жупа, со седиште во село Папрадник, Дебарско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Управник на задругата, 
2. Книговодител, и 
3. Комерцијална на задругата. 

У С Л О В И : 
За работното место под точка 1 — средно зем-

јоделско училиште, односно економско или друго 
средно училиште со 5 години практика во управна 
струка. 
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За работното место под точка 2 — средно еко-
номско училиште со 5 години практика во книго-
водствена струка. 

За работното место под 3 — трговско училиште 
или средно економско училиште со 5 години прак-
тика во струката. 

Личен доход според правилникот за расподел-
ба на личните доходи во задругата. 

Кандидатите треба да достават: 
— молба таксирана по тар. бр. 1 од ОЗАТ (со 

0,5 дин. т. марки), 
— документи за засноваше на работен однос 

во работна организација според ОЗ за работни од-
носи, 

— кандидатите што се во работен однос, оба-
везно да достават согласив од [работната организа-
ција. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (44) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГРАДСКАТА 
АПТЕКА „БРАТСТВО—ЕДИНСТВО" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 

ДИРЕКТОР НА АПТЕКАТА 
Услови: Фармацевт со положен стручен испит 

и 10 години работен стаж. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-

сија на Аптеката, ул. ,,Стив Наумов" бр. 139 — 
Скопје. (43) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГРАДСКАТА 
АПТЕКА „ИЛИНДЕН" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор на 
Аптеката 
Услови: 

Фармацевт со положен стручен испит и 5 го-
дини работен стаж. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите се испраќаат до конкурсната комисија 

на Аптеката „Илинден" — Скопје, булевар „ЈНА" 
бр. 63. (41) 

Управниот одбор на Заводот за трансфузија на 
крв на СРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекари 2 
2. Магистер 1. 

Услови: 
Под 1 да има завршен медицински факултет, 

со завршен лекарски стаж; и 
Под 2 да има завршено фармацеута«! факул-

тет. 
Личен доход според правилникот за расподел-

ба на личните доходи. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето, а во колку работните места не се пополнат 
останува отворен до нивното пополнување. 

Молбите се доставуваат до Управниот одбор на 
Заводот за трансфузија на крв — Скопје. (40) 

Конкурсната комисија за засновување и раски-
нување на работните односи при Републичкиот за-
вод за здравствена заштита — Скопје ^ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: * 
— Лекар на специјализација по епидемиоло-

гија. 
УСЛОВИ: 

— завршен медицински факултет; ^ 
— да има најмалку 3 години работен стаж; 
— да има положен стручен испит; 
— да познава еден од странските јазици. 

Личниот доход се одредува според мерилата на * 
правилникот за расподелба на личните доходи на , 
Заводот. 

Молбите со потребната документација се под-
несуваат во рок од 15 дена од денот на распишу- 1 

вањето на конкурсот. (42) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Решение за разрешување од должноста пот-
секретар во Извршниот совет — — — — 9 

2. Решение за именување членови на Советот 
на Вишата школа за физичка култура во 
Скопје — — — — — — — — — — 9 

3. Решение за именување директор на Репуб-
личкиот општествен фонд за финансирање 
на образованието — — — — .— — — 9 

4. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Републичкиот фонд за 
кредитирање и стипендирање на студентите 9 

5. Решение за именување претседател на Ви-
шиот дисциплински суд при Извршниот совет 10 

6. Решение за разрешување и именување член 
на Републичката второстепена комисија за 
утврдување на пензиски стаж — — — — 10 

7. Правилник за одредување регистрациони 
подрачја • — — — -— —- — — — — 10 

8. Правилник за постапката што ќе се приме-
нува за вршење анализа на крв за утврду-
вање на алкохолисаност — — — — — 10 

9. Правилник за програмата и начинот на по-
лагањето на возачкиот испит — — — — 11 

10. Објава на Републичката изборна комисија 16 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Попгг. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 

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