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450. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 3 од Законот 
за помилување и член 85 од Кривичниот законик, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија, на својата Седма седница, одржана на 
2. X. 1974 година, ја донесе следнава 

О Д Л У К А 

I 
Се ослободуваат од натамошно издржување на 

казната долунаведените лица: 
1. Александар Арсенов Бојковски, од е. Ра-

дибуш, 
2. Митко Аралампиев Зафировски, од е. Ро-

бово, 
3. Љупчо Ѓорѓиев Зафировски, од е. Робово, 
4. Стојан Илиев Стојовски, од е. Робово, 
5. Радивој е Тодијев Миленовиќ, од Скопје, 
6. Милица Ристова Милеска, од е. Велестово, 
7. Димче Василов Печипајковски, од Битола, 
8. Алил Дука, од е. Спас, 
9. Младен Маџов, од е. Мамутчево, 

10. Киро Славев Стаменков, од е. Облешево, 
11. Љубе Митев, од Штип, 
12. Перо Јанковски, од Охрид, 
13. Раде Николчевски, од Скопје, 
14. Андре Киров, од е. Ерџелија, 
15. Младен Пеј чиповски, од Гостивар, 
16. Божидар Савиќ, од Селемлија, 
17. Исен Сали, од е. Боговино, 
18. Шефка Идризовиќ, од е. Житоше, 
19. Али Дураку, од е. Рашче. II 

Се смалува казната за 6 (шест) месеци на по-
долу наведените лица: 

1. Сеј фула Етеми, од Тетово, 
2. Борка Ивановски, од Прилеп. 

III 
Се условува казната затвор на 3 (три) години 

на следното осудено лице: 
1. Петар Тодоровски, од Кавадарци. 

IV 
Се условува казната затвор на 2 (две) години 

на подолу осудените лица: 
1. Славко Методиев Димовски, од е. Пуста 

Река, 
2. Нико ѓорѓиев Дика, од Крушево, 
3. Киро Данаило Христов, од Скопје, 
4. Спасе Спасески, од е. Лескоец, 
5. Хамид Реџепагиќ, од Скопје, 
6. Костадин Цидалов, од Струмица. 

Се условува казната затвор на 1 (една) година 
на подолу осудените лица: 

1. Зура Амеза, од Кочани, 
2. Васил Јанкуловски, од е. Ниже Поле, 
3. Љубица Мицевска, од Скопје, 
4. Никола Михаилов Стојановски, од Скопје, 
5. Ристо Митевски, од е. Кркља, 
6. Александар Ристов Димов, од Битола, 

7. Милица Богданоска, од Тетово, 
8. Севда Ристевска, од е. Жидилово, 
9. Гоце Стојковски, од е. Узем. 

VI 
Се условува казната затвор на 6 (шест) месеци 

на подолу осудените лица: 
1. Дино Николов, од е. Подареш, 
2. Неџмија Јетула, од е. 'Ржаничино. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 5. X. 1974 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-341 
2 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

451. 
Врз основа на член 37Р, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 3 од Законот 
за помилување и член 85 од Кривичниот законик, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија, на својата Седма седница, одржана на 
2. X. 1974 година, ја донесе следнава 

О Д Л У К А 

I 

Да се ослободат од понатамошното извршување 
на изречената казна строг затвор, затвор и мало-
летнички затвор следните осудени лица: 

1. Арифовиќ Бајрам Мехо, 
2. Асановска Елмаз Небија, 
3. Баки Исмаил Амит, 
4. Бочварски Крум Трајчо, 
5. Гичев Ванчо Добре, 
6. Деспотовски Танаско Никола, 
7. Димов Ефтим Лазар, 
8. Зафиров Јане Милан, 
9. Зехкиров Зекир Кимета 

10. Исљами Шукрија Дурак, 
11. Иванов Блажо Давчо, 
12. Илиевски Крсте Јован, 
13. Јаневски Бељан Наќе, 
14. Карапеовски ѓорѓи Томе, 
15. Љотиќ Неделко Јово, 
16. Мусли Чаил Исеини, 
17. Мемети Мехмед Мерадие, 
18. Маџов Славе Кузман, 
19. Мемедов Мемед Назми, 
20. Петровски Сотир Петар, 
21. Попов Ѓорѓи Ристо, 
22. Панов Дино Лазо, 
23. Расимов Мустафа Амит, 
24. Софрески Захарие Станислав, 
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25. Стефанова Крсте Илинка, 
26. Стојанов Славе Димитар, 
27. Талевски Бошко Ѓорѓи, 
28. Џабировски Ибиш Ферат, 
29. Тркалевски Џело Саит, 
30. Ивановски Димко Стефан. 

II 
Да се намали изречената казна строг затвор, 

затвор и малолетнички затвор: 
1. Асановски Енвер Бујар, од 4 (четири) годи-

ни и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години (да се 
намали за 6 месеци), 

2. Андонов Душан Ванчо, од 3 (три) на 2 (две) 
години (да се намали за 1 (една година), 

3. Ајдаровиќ Сејдо Бејто, од 1 (една) година 
и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) 
месеци (да се намали за 6 месеци), 

4. Бајрами Елмаз Емруш, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали за 
6 месеци), 

5. Влашковски Димитар Кирил, од 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, (да се 
намали за 6 месеци), 

6. Биљали Исљам Халил, од 1 (една) година 
и 11 (единаесет) месеци на 1 (една) година и 5 
(пет) месеци (да се намали за 6 месеци), 

7. Бојманлиев Јован Стојан, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали 
за 6 месеци), 

8. Баталовски Крсто Момчило, од 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се 
намали за 6 месеци), 

9. Гошевска Коле Милица, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали 
за 6 месеци), 

10. Граждани Веап Љуљзим, од 3 (три) годи-
ни на 2 (две) години (да се намали за 1 година), 

11. Димитриевски Богдан Момчило, од 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години (да се 
намали за 6 месеци), 

12. Демировски Беџет Невзат, од 1 (една) година 
и б (шест) месеци на 1 (една) година (да се на-
мали за 6 месеци), 

13. Дамјанов Темелко Андон, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 4 (четири) месеци (да се нама-
ли за 8 месеци), 

14. Дурчева Стојан Тодорка, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали 
за 6 месеци), 

15. Динговски Душан Мино, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали 
за 6 месеци), 

16. Далчев Љубе Ангеле, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година (да се намали 
за 6 месеци), 

17. Ефтимов Димко Делчо, од 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 2 (два) 
месеци (да се намали за 4 месеци), 

18. ЈЛупановски Сотир Томе, од 2 (две) години 
па 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали 
за 6 месеци), 

19. Захариев Митре Благоја, од 3 (три) години 
на 2 (две) години (да се намали за 1 година), 

20. Здравевски Ванчо Методија, од 3 (три) годи-
ни на 2 (две) години (да се намали за 1 година), 

21. Илиевска Спасе Даница, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали 
за 6 месеци), 

22. Илиевски Дончо Никола, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали 
за 6 месеци), 

23. Иванов Пано Блажо, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали за 
6 месеци), 

24. Јакшевски Трифун Љубе, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 6 (шест) месеци (да се 
намали за 6 месеци), 

25. Јовановиќ Павле Златко, од 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци (да се намали за 1 година), 

26. Јовановски Ѓоко Александар, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се на-
мали за 6 месеци), 

27. Крстевски Никола Миле, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали 
за 6 месеци), 

28. Михај ловски Борис Злате, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се (намали 
за 6 месеци), 

29. Миновски Ефто Стојанчо, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се 
намали за 6 месеци), 

30. Мазлами Адем Рефик, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се намали 
за 6 месеци), 

31. Нрецај Рамадан Азир, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 
6 месеци), 

32. Стоиловски Темелко Стоилко, од 2 (две') 
години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да 
се намали за . 6 месеци), 

33. Сали Амди Вели, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 
6 месеци), 

34. Скендер Рецеп Мустафа, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали 
за 6 месеци), 

35. Спанџовски Драган Методи, од 2 (дѕе) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци (да се 
намали за 6 месеци), 

36. Соклевски Александар Јордан, од 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 
(шест) месеци (да се намали за 1 година), 

37. Стојковски Благоја Борис, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години (да се намали 
за 6 месеци), 

38. Селим Асан Џемаил, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци (да се намали за 
6 месеци), 

39. Ташевски Живко Бранко, од 3 (три) години 
на 2 (две) години (да се намали за 1 година), 

40. Тримчевска Лазо Олга, од 2 (две) години 
и 3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) 
месеци (да се намали за 6 месеци), 

41. Христов Блажо Симон, од 1 (една) година 
на 8 (осум) месеци (да се намали за 4 месеци). 

III 
Да се услови неиздржаниот дел од изречената 

казна: 

1. Бокуќанин Ќамил Узеир, неиздржаниот дел 
од изречената казна да се услови за 1 (една) го-
дина, 

2. Гичев Стево Миле, неиздржаниот дел од из-
речената казна да се услови за 1 (една) година, 

3. Манџунов Глигор Петре, неиздржаниот дел од 
изречената казна да се услови за 2 (две) години, 

4. Подигачевски Павле Сребренко, неиздржани-
от дел од изречената казна да се услови за 1 (една) 
година, 

5. Шабановски Џеладин Сабедин, неиздржаниот 
дел од изречената казна да се услови за 2 (две) 
години. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 10. X. 1974 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА 'МАКЕДОНИЈА 

Бр. 10-258/1 
2 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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452. 
Врз основа на член 68, а во врска со член 52, 

став 2 и член 15 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник 'на СРМ" 
бр. 8/74), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на делегат во Соборот на општините на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во делегатската единица — ОПШТИНА 
ШТИП. 

2. Дополнителните избори за избор на делега-
тот во Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ќе се одр-
жат на 22 ноември 1974 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а пропишаните ро-
кови ќе течат од 10 октомври 1974 година. 

Бр. 8 
3 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

453. 
Врз основа на член 77 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за општестве -
на заштита на децата, Извршниот совет на СРМ, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКАТА 
НЕДЕЛА ВО ТЕКОТ НА ДЕТСКАТА НЕДЕЛА" 

ОД 7—13. X. 1974 ГОДИНА 

I. Висината на придонесот за детската недела 
според член 77 од Законот за определени облици на 
општествена заштита на децата и за самоуправ-
ните интересни заедници за општествена заштита 
на децата изнесува: 

1. на секој продаден возен билет во железнич-
киот сообраќај — 2 динари; автобускиот (меѓуград-
ски) сообраќај — 2 динари; автобускиот (градски) 
сообраќај — 0,20 динари и авионскиот сообраќај 
— 3 динари; 

2. на секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации — 1 динар; 

3. на секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар; 

4. на секој влезен билет за, спортски натпрева-
ри и други спортски приредби — 2 динари. 

И. Оваа одлука влегува во сила наредниот Дел 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2354/1 
1 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благај Попов, е. р. 

454. 
Врз основа на член 80 од Законот за определе-

ни облици на општествена заштита на децата и за 
самоуправните интересни заедници за општестве-
ната заштита на децата („ Службен весник на 
СРМ" број 5/74), републичкиот секретар за финан-
сии донесува -

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛА-
ТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКА НЕДЕЛА 

1. Во текот на Детската недела", организации-
те на здружениот труд и другите организации од 
членот 76 од Законот за определени облици на оп-
штествена заштита на децата и за самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата ќе наплатуваат од граѓаните придонес за дет-
ска недела за секој продаден билет односно за се-
која примена поштенска пратка. 

2. Висината на придонесот за детска недела 
треба да биде означен на билетот односно на потвр-
дата за примена поштенска пратка, освен на би-
летите во градскиот сообраќај. 

3. Организацијата на здружениот труд и дру-
гата организација од точка 1 на ова упатство ќе 
ги утврди средствата од придонесот за детска не-
дела врз основа на евиденцијата за издадените би-
лети односно за примените поштенски пратки во 
текот на Детската недела". 

4. Средствата од придонесот за детската недела 
се уплатуваат во корист на собирната сметка на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, во рок од 5 дена 
по истекот на „ Детската недела". 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-2747/1 
3 октомври 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

- Ристо Филиповски, е. р. 

455. 
Врз основа на член 31 од Законот за пријаву-

вање и испитување потеклото на имотот („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 20/74), републичкиот се-
кретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПОТЕК-

ЛОТО НА ИМОТОТ 

Член 1 
Пријавата за потеклото на имотот ја поднесува 

граѓанинот кој од страна на надлежната општинска 
комисија за испитување потеклото на имотот е по-
викан да поднесе пријава во смисла на член 16, 
став 1 од Законот за пријавување и испитување 
потеклото на имотот, а според образецот кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

Член 2 
Пријавата за (Потеклото на имотот се поднесува 

до надлежната општинска комисија за испитување 
потеклото на имотот непосредно или преку пошта 
препорачено. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 10-2758/1 
3 октомври 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Ристо Филиповски, е. р, 
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(Пред пополнувањето, да се 
прочита објаснувањето на 
пријавата) 

ДО ОПШТИНСКАТА КОМИСИЈА 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО 
НА ИМОТОТ 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ ВО СМИСЛА НА 
ЧЛЕН 16, СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУ-

ВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА 
ИМОТОТ 

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА: 

(Име, татково име и презиме) 

(Занимање) 

(Адреса: место, улица и број на куќата или стартот) 

(Организација во која е вработен подносителот на 
пријавата) 

Закон за пријавување и испитување 
потеклото на имотот („ Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/74 год.). 

Под кривична одговорност (член 34, став 2 од 
Законот за пријавување и испитување потеклото 
на имотот) пријавувам дека од 1 јануари 1949 го-
дина па до денот на поднесувањето на оваа прија-
ва го имам стекнато следниот имот и тоа: 

(Место) 
197— год. — 

(Датум) (Потпис на подносителот на 
пријавата) 

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРИЈАВАТА 

— Во пријавата се наведува целокупниот не-
движен имот и имотните права, како и движниот 
имот од поголема вредност што граѓанинот го стек-
нал од 1 јануари 1949 година до денот на подне-
сувањето на пријавата независно дали истиот го 
подарил, отуѓил или на друг начин го пренел на 
член од своето семејство или на други лица или го 
употребил на друг начин до денот на пријавува-
њето; 

— За имотот кој се пријавува, се наведува ос-
новот на стекнувањето, вредноста на истиот во вре-
ме на стекнувањето како и износи по извори на 
приходи од кои имотот е стекнат; 

— За имотот што подносителот на пријавата го 
подарил, отуѓил или на друг начин го пренел на 
член од своето семејство или на други лица или 
го употребил на друг начин, се наведува лицето 
кому му го отуѓил односно начинот како го упо-
требил и неговата вредност во време на отуѓување-
то односно на другиот начин на употреба; 

— За недвижен имот се даваат податоци за 
местото каде се наоѓа, како и опис на истиот (на 
пример: станбена зграда на ул. број 

во гр. , од приземје и кат, со 
2 стана од кои едниот од приземјето со површина 
од м2 и вториот на катот со површина од 

м2, изградена во 1965 година, од тврд мате-
ријал; нива, лозје, овошна градина, и ел. во КО 

, к. п. бр. во површина од 
ха, класа ); 

— Под поимот имотни права се подразбираат: 
право на плодоуживање, право на закуп, авторско 
право и ел.; 

— Под поимот движен имот од поголема вред-
ност се подразбираат движни предмети од поголема 
вредност (автомобил, пловен објект, накит од поголе-
ма вредност, намештај од поголема вредност, машини 
и алатки од поголема вредност, парични заштеди и 
ел.). За секој движен предмет од поголема вред-
ност треба да се наведат поблиски податоци за не-
говото својство (квалитет, јачина, марка на про-
изводството и ел.); 

— Кон пријавата се прилагаат или предлагаат 
потребни докази за потеклото на имотот (потврда 
за нето-примањата по основ на работен однос, за-
верен договор за купопродажба или подарок, пра-
восилно решение за наследство, правосилно реше-
ние за облог со данок, потврда за штедење со соод-
ветни докази за потеклото на заштедите и друго); 

— Ако поради ограничениот простор на прија-
вата не можат да се внесат сите податоци и објас-
нувања во врска со имотот кој се пријавува, вакви 
податоци ќе се внесат на посебен лист кој се при-
ла га кон приј авата. 

156. 
Врз основа на член 154 став 1 точка 6 од За-

конот за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), републичкиот секретар за внат-
решни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО ОРГАНИТЕ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот, 

постапката за издавање, рокот на важењето и на-
чинот на водење на евиденцијата на легитимаци-
ите на овластените службени лица во органите 
за внатрешни работи (службена легитимација). 

Член 2 
Образецот на службената легитимација со-

држи: 
1. на првата страна од кориците — на врвот 

натписи „Социјалистичка Република Македонија" 
и републички секретаријат за внатрешни рабо-
ти". Насреде е втиснат грбот на Социјалистичка 
Република Македонија, а под грбот називот 
„ СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА"; 

2. на првата внатрешна страна место за: фо-
тографија во големина 2,5x3 см; запишување на 
името и презимето на овластеното службено лице 
на кое му се издава службената легитимација, 
регистарскиот број и датумот на издавањето; ста-
вање отпечаток на службениот печат и потпис 
на лицето овластено за издавање на службената 
легитимација. На оваа страна се отпечатени озна-
ката на серијата и серискиот број на службената 
легитимација; 

3. на втората внатрешна страна се отпечатени 
овластувањата на работникот на органот за вна-
трешни работи на кого му се издава службената 
легитимација. 
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Член 3 
Образецот на службената легитимација е во 

кожен повез темносина боја во големина 6 х 9,5 см. 

Член 4 
Службената легитимација се печати и подато-

ците во неа се пишуваат на македонски јазик. 

Член 5 
Службената легитимација се издава со неогра-

ничен рок на важење. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти (Републички секретаријат) води евиденција 
за издадените службени легитимации на работни-
ците на органите за внатрешни работи. 

Евиденцијата за издадените службени легити-
мации содржи: реден број, име и презиме на ра-
ботникот на кој му е издадена службената леги-
тимација, датум на издавањето, ознака на сери-
јата и серискиот број на службената легитимаци-
ја, назив на органот во кој се наоѓа на работа 
работникот на кого му е издадена службената ле-
гитимација и рубрика за забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извр-
шен упис на податоците се впишува во службе-
ната легитимација како регистарски број. 

Во рубриката за забелешки се впишуваат про-
мените сврзани со податоците од претходниот 
став што се однесуваат за датумот на издавањето, 
ознаката на серијата и серискиот број и називот 
на органот. 

Член 7 
Забрането е службената легитимација да се 

носи во странство или да му се дава на друг на 
послуга. 

Член 8 
Овластеното службено лице кое ќе ја загуби 

службената легитимација или на друг начин ќе 
остане без неа, должно е за тоа веднаш, а нај -
доцна во рок од три дена од денот на исчезнува-
њето на службената легитимација, да го извести 
за тоа органот за внатрешни работи во кој е на 
работа. 

Член 9 
На овластеното службено лице на кое ќе му 

престане работата во орган за внатрешни рабо-
ти или ќе биде распоредено на работно место на 
кое не може да има службена легитимација, ор-
ганот во кој се наоѓа на работа му ја одзема 
службената легитимација. Службена легитимација 
одземена од општински орган за внатрешни ра-
боти се враќа на Републичкиот секретаријат. 

Член 10 
Службената легитимација се заменува кога ќе 

стане неупотреблива поради оштетување или ко-
га имателот на службената легитимација ќе го 
промени името, презимето или името и презимето. 

Член 11 
Обрасците на службената легитимација може 

да ги печати само организација на здружениот 
труд што за тоа ќе ја овласти републичкиот се-
кретар за внатрешни работи. 

Член 12 
Образецот на службената легитимација е от-

печатен кон сзој правилник и е негов составен 
дел. 

Член 13 
Службените легитимации издадени според по-, 

ранешните прописи ќе се заменат со службените 
легитимации предвидени со овој правилник нај -
доцна до 30 јуни 1975 година. 

При приемот на службената легитимација из-
дадена според одредбите од овој правилник, овла-
стеното службено лице ја предава службената ле-
гитимација издадена според поранешните прописи. 

Член 14 
Службените легитимации што се враќаат или 

заменуваат се уништуваат од комисија, чии чле-
нови ги именува републичкиот секретар за вна-
трешни работи или од него овластен функционер 
во Републичкиот секретаријат. 

Член 15 
Со денот на влегување во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за леги-
тимациите на овластените службени лица во ор-
ганите за внатрешни работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/72). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 05-5901/2 Републички секретар 
2 септември 1974 година за внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, е. р. 

(прва страна на кориците) 
Социјалистичка Република Македонија 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

(грб на СР Македонија) 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

(прва внатрешна страна) 

Регистарски 

број 

Ознака на сери-
јата и серискиот 
број 

Име • 

Презиме 

(датум на издавањето) (потпис на овластеното 
лице) 

(М. П.) 

(втора внатрешна страна) 

ОВЛАСТУВАЊЕ: 

Имателот на оваа легитимација е овлас-
тен, во случаите предвидени со закон, да 
легитимира граѓанин и да го приведе до 
надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и 
други простории, да се задржи во нив и да 
изврши претрес без наредба од надлежниот 
орган, да носи огнено оружје и да го упо-
треби, да се послужи со туѓо сообраќајно 
средство и средство за врска. 
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457. 
Врз основа на член 2 точка 2 од Одлуката 

за висината на учеството на определени инвести-
тори за одобрување на инвестициони кредити 
(„Службен весник на СРМ" број 46/73), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВР1ЛНИКОТ ЗА НО 
БЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАМЕНИТЕ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ВОДОСТО-
ПАНСТВОТО И ПРЕРАБОТУВАЧКАТА НА ЗЕ-
МЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА УЧЕСТВО ПРИ 
ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Правилникот за поблиско определување на 

намените од областа на земјоделството, водосто-
панството и преработувачката на земјоделските 
производи за учество при одобрување на инвести-
циони кредити („Службен весник на СРМ" бр. 
27/74), во член 1 став 1 алинеја 9 по зборот ма-
слодајни семиња се вметнуваат зборовите „ориз 
и други, земјоделски производи". 

Член 2 
Овој 1Ј силник влегува во сила со денот на 

објавување^ во „Службен весник на Социјалис-
тичка Репуб Македонија". 

Бр. 08-2125/2 
12 септември 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревки, е. р. 

458. 
Врз основа на член 65, став 1, алинеја 4 од 

Законот за ветеринарната служба („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/73), републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМУМОТ НА ОПРЕМАТА НА ВЕТЕРИ-
НАРНА СТАНИЦА И ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА И ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува минимумот 

опремата на ветеринарна станица и ветеринарна 
служба во земјоделска и друга организација на 
здружениот труд. 

Член 2 
Минимумот на опремата со која ветеринар-

на станица и ветеринарна служба во земјодел-
ска и друга организација на здружениот труд мо-
ра да располага е искажана во Списокот на ми-
нимумот на опрема на ветеринарна станица и 
ветеринарна служба во земјоделска и друга ор-
ганизација на здружениот труд, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 3 
Пропишаната опрема во член 2 од овој пра-

вилник мора постојано да е во исправна состојба. 

Член 4 
Ветеринарна станица и ветеринарна служба 

во земјоделска и друга организација на здруже-
ниот труд во поглед на опремата се должни да 
се усогласат со одредбите на овој правилник во 
рок од 90 дена од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Број 11-1818/2 
6 септември 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

С П И С О К 
на минимумот на опрема со која според член 8 
и 21 од Законот за ветеринарната служба мораат 
да располагаат ветеринарните станици и ветери-
нарните служби во земјоделски и други органи-
зации на здружениот труд 

а) Просторија за преглед: 

1. Метален бокс; 
2. Анален тампонатор; 
3. Подвижна рефлектор лампа; 
4. Лавабо дводелно; 
5. Канта со капак за отподаци; 
6. Црево за миење на просториите; 
7. Висечки прибор. 

б) Просторија за стерилизација: 
1. Работна маса бела; 
2. Стол на навртка; 
3. Метален орман бел; 
4. Сув стерилизатор; 
5. Влажен стерилизатор; 
6. Фрижидер (најмалку од 120 литри); 
7. Контејнер; 
8. Подвижно метално столче; 
9. Сад со славина за дезинфекција; 

10. Лавабо; 
11. Канта со капак за отпадоци; 

в) Просторија за сместување и чување на лекови: 

1. Стаклен орман за аптекарски садови; 
2. Полици; 
3. Аптекарска вага; 
4. Градуирани садови (мензури) — 3; 
5. Аптекарски лажици 2. 

г) Инструменти и прибори: 

1. Прибор за секција; 
2. Шпиритус лампа или лампа на бутан гас; 
3. Ракавици за секција; 
4. Амбалажа за испраќање материјал на ла-

бораториски преглед (епрувети 200, сандаци за 
испраќање на епрувети со крв и др.); 

5. Прибор за кутнување; 
6. Коњска лула; 
7. Говедска брунда; 
8. Држач за свињи; 
9. Отворач за уста на коњ; 

10. Отворач на уста за говедо; 
11. Штица за фиксирање на маторици; 
12. Фонендоскоп; 
13. Термометри 3; 
14. Очно огледало; 
15. Перкусионо чеканче; 
16. Плезиметар; 
17. Спекулум со батерииска лампа; 
18. Шприцеви за туберкулинизација 2; 
19. Кутиметар; 
20. Автоматски шприц; 
21. Игли за вадење на крв 20; 
22. Прибор со реагенси за дијагностика на 

маститиси; 
23. Микроскоп со зголемување до 100 пати; 
24. Тетовир клешти мали; 
25. Тетовир клешти големи; 
26. Клешти за ровашење; 
27. Клешти за ставање на ушни марки; 
28. Шприцеви од 2, 5, 10, 20 и 50 мл. но два; 
29. Инекциони игли „Рекорд" — 120; 
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30. Инфузионен апарат; 
31. Носна сонда „Н" за коњи; 
32. Марекова сонда за говеда; 
33. Гумена сонда за мали животни; 
34. Уфрлувач на пилули голем; 
35. Уфрлувач на пилули мал; 
36. Троакар за говеда; 
37. Троакар за овци; 
38. Троакар за коњи; 
39. Иригатор со црево; 
40. Игли за ректална пункција — 2; 
41. Уринарен катетер за крави; 
42. Млечен катетер (за виме); 
43. Лансета за виме; 
44. Раширувач за виме (боцки); 
45. Скалпели шилести — 2; 
46. Скалпели трбушести — 2; 
47. Скалпели копчести — 2; 
48. Брич; 
49. Нож за бричење на маторици; 
50. Пинсети анатомски — 2; 
51. Пинсети хируршки — 2; 
52. Оштра лажица за рани; 
53. Сонда за рани со жлеб; 
54. Пеани — 2; 
55. Ножици прави — 2; 
56. Ножици криви — 2; 
57. Иглодржач; 
58. Раширувач на рани (куки за рани) — 2, 
59. Стерилизатор за терен; 
60. Хируршки игли разни големини — 10; 
61. Хируршки конец разни дебелини — 3; 
62. Кедгут; 
63. Хируршки ракавици; 
64. Барабан за стерилен материјал; 
65. Бубрежен сад; 
66. Емајлирано диско; 
67. Игли за пуштање на крв — 10; 
68. Пила за заби; 
69. Серра клешти (за кастрирање на пасху ви); 
70. Ефеминатор; 
71. Емаскулатор; 
72. Бурдицо клешти големи; 
73. Бурдицо клешти мали; 
74. Затворани по флес; 
75. Електричен термокаутер; 
76. Копитни клешти; 
77. Клешти за режење на чапунки; 
78. Расковач; 
79. Чекан; 
80. Клешти потковачки; 
81. Рајсер лев и десен; 
82. Јаже породилно; 
83. Очни куки остри — 2; 
84. Очни куки тапи — 2; 
85. Кинова вилица; 
86. Креј-Шетлерози куки остри; 
87. Албрехтценови клешти; 
88. Фетотом; 
89. Репонатори — 2; 
90. Џенет шприц од 150—200 мл; 
91. Кататер по Геце; 
92. Кутија за шприцеви; 
93. Теренска торба; 
94. Рачен фрижидер; 
95. Моторна дезинфекциона пумпа; 
96. Детектор радиолошки; 
97. Гумени чизми — 2; 
98. Работнички алишта — 3; 
99. Лекарски мантил, најмалку по 3 за секој 

ветеринарен стручњак; 
100. Заштитни очила; 
101. Заштитни престилки — 3; 
102. Прибор за вештачко осеменување на крави; 
103. Прибор за вештачко осеменување на овци. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Окружниот суд во Скопје, објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жителот Карај ановска Дунава од Скопје, ул. „Ле-
ринска" број 64-6, нас. Козле, против тужениот 
Карај ановски Синиша, порано од Скопје, а сега 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Карај ановски Синиша, 
во рок од 30 дена да се јави на овој суд, или да 
ја соопшти својата адреса. Во противно, судот ќе 
му постави старател кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1506/74. 

Окружниот суд во Скопје, објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жителот Дураќи Сулејман од село Миладиновци, 
СКОПСКО, против тужената Дураќи Саније, по тат-
ко Хоничи, порано од село Миладиновци, а сега 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената Дураќи Саније, во рок 
од 30 дена да се јави на овој суд, или да ја доста-
ви својата адреса. Во противно, судот ќе и пос-
тави старател кој ќе ја застапува до окончување-
то на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1346/74. 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 172, 
страна 908, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Музичкото училиште — 
Скопје, Николовски Тодор Илија, директор, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со одлука на работната за-
едница број 198 од 27. VIII. 1Ѕ73 година. 

За нови потписници на Музичкото училиште 
— Скопје со горенаведената одлука се назначени 
следните лица: Смокварски Спиро ѓорѓи, директор 
и Акимовска Тодор Добрила, секретар, кои учи-
лиштето во иднина ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на 'овластува-
њето, сметано од 24. X. 1&73 година. 

Обврската пред банката е оо два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 192 од 29. X. 1973 година. (1347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 535, страна 1343, книга III е запи-
шано следното: На досегашните потписници на 
Електро-машински факултет — Скопје деканот про-
фесор д-р Бранко Трпеноски, продеканот Ѓорѓе 
Давидовиќ и продеканот проф. Драгослав Ранчиќ 
им престанува правото за потпишување. 

За декан на Елекро-машински факултет 
Скопје, согласно одлуката на Советот се именува 
БОН. проф. дипл. инженер Андреевски Благоја, за 
продекан дипл. инженер Туџаров Благоја, вонре-
ден професор, и дипл. инженер Черепналковски 
Илија, доцент, кои факултетот во иднина ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Божана Богатиновска, сметко-
водител, и Јакимовска Бранислава, заменик смет-
ководител, сметано од 15. X. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потонеа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 181 од 17. X. 1973 година. (1344) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 758, страна 1357, книга III е запи-
шана под фирма: Специјализирана земјоделска 
организација за развој на индивидуалното земјо-
делско производство „Агрокооп" — Кичево. Пред-
мет на работењето на организацијата е здружување 
на индивидуалните земјоделски производители пре-
ку соодветни форми на заедничко ангажирање на 
капитал ;обезбедување на репроматеријали (семи-
ња, минерални ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата, приплоден добиток за тое, зрнеста и 
концентрирана храна, пилиња за бројлерско про-
изводство и носилки, ситна механизација со трак-
тори, разна опрема за интензивно земјоделско 
производство, посадочен материјал и др.), добивање 
кредити и давање на индивидуалните земјоделски 
производители; целосен организиран откуп на зем-
јоделски производи за пазар; производство, пре-
работка, доработка и промет на земјоделски и сто-
чарски производи. 

Специјализираната земјоделска организација 
е основана од Собранието на општината Кичево, со 
решението број 02-3369/1 од 30. VII. 1973 година. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, ин-
женер агроном Лука Средојевиќ, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 6 

месеци по уписот на актот за основање во судскиот 
регистар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
Сф. 176 од 31. X. 1973 година. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 283, страна 163, книга И се врши пре-
нотација на Одлуката за организирање на Основ-
ната организација на здружен труд — Здравствена 
станица „Југохром", село Јегуновце, при Медицин-
скиот центар — Тетово под фирма: Основна орга-
низација на здружен труд — Здравствена станица 
,.Југохром", село Јегуновце, населба ,.Југохром". 
Предмет на работењето на ООЗТ е пружање на 
куративни и превентивни медицински мерки на 
населението и работниците од работната организа-
ција „Југохром". 

ООЗТ ќе ја потпишува д-р Јован Дечковски, 
директор. 

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

бр. 82 од 31. X. 1973 година. (ШЗ) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 153, страна 832, книга I е запишано 
следното: Досегашните потписници на Народниот 
музеј — Титов Велес Тодор Груев, директор и 
Богданка Оровчанова, благајник, се разрешени од 
должност и на истите им престанува правото за 
потпишување со одлуката на работната заедница, 
број 02-239 од 24. IX. 1973 година, од одржаната 
седница на 21. IX. 1973 година. 

За нови потписници на Народниот музеј — 
Титов Велес со горенаведената одлука на работ-
ната. заедница се назначени Тихо Најдовски, ди-
ректор и Коста динка Илиева, кои истиот во идни-
на ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат, во границите на овластувањето. 

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

бр. 174 од 5. XI. 1973 година. (1414) 

Врз основа на член 20 од Законот за судовите 
од општа надлежност и член 7 од Законот за сто-
панските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе врши избор (реизбор) на: 
— седум судии на Окружниот суд во Скопје 

(реизбор), 
— четири судии на Окружниот суд во Битола 

(реизбор), 
— пет судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје (избор), 
— еден судија на Окружниот стопански суд во 

Битола (реизбор) и 
— еден судија на Окружниот стопански суд во 

Штип (реизбор). 
Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-

ловите од член 40 од Законот за судовите од општа 
надлежност („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65) 
своите пријави да ги достават до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и име-
нувањата во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на ова соопштение. 

Од Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

СОДРЖИНА 
Стр. 

450. Одлука за ослободување од натамошно 
издржување на казната — — — — 937 

451. Одлука за ослободување од понатамош-
но извршување на изречената казна 

строг затвор, затвор и малолетнички зат-
вор — — — — — — — — — — 937 

452. Решение за распишување на дополнител-
ни избори за избор на делегат во Соборот 
на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија :— — 939 

453. Одлука за висината на придонесот за дет-
ската недела во текот на Детската не-
дела" од 7—13. X. 1974 година — — — 939 

454. Упатство за начинот на пресметување и 
наплатување на придонесот за детска не-
дела — — — — — — — — — — 939 

455. Правилник за образецот на пријавата за 
потеклото на имотот — — — — — — 939 

456. Правилник за легитимациите на овласте-
ните службени лица во органите за внат-
решни работи — — — — — — —• 940 

457. Правилник за дополнување на Правил-
никот за поблиско определување на на-
мените од областа на земјоделството, во-
достопанството и преработувачката на зе-
мјоделските производи за учество при 
одобрување на инвестициони кредити — 942 

458. Правилник за минимумот на опремата на 
ветеринарна станица и ветеринарна служ-
ба во земјоделска и друга организација 
на здружениот труд — — — — — — 942 
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