
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 3 декември 1980 
С к о п ј е 

Број 39 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

475. 
Врз основа на член 376, став, 1, алинеја 8 од 

Уставот иа СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 21 ноември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Изречената казна затвор во траење од 1 месец 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако - осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Бекир Бекир Јусуфов, од е. Селце. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од \ го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Цветан Горѓи Петкоски, од е. Куратица. 

Н1 
Изречената казца затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа не-
ма да се »изврши ако осудениот во рок од 1 година, 
не стори ново кривично дело на: 

1. Рецепи Илјаз Шефкија, од е. Зајас. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудената во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Славка Коста Илиоска, од Прилеп. 

V 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што тој дел 
нема да се Изврши ако осудениот во рок од 1 годи-
на не стори ново кривично дело на: 

1. Ќамил Шефки Кркути, од Дебар, 
2. Иван Александар Стојчев, од Кочани. 

VI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 5 месеци на: 
1. Пантелеј Симон Митрев, од Неготино. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на С1РМ". 

Бр. 08-788 
21 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
* на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

476. 
Врз основа на член 5 од Законот за општес-

твената контрола на цените („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/72), точка 7 од Одлуката за начинот 
на формирањето на цените и за мерките на непо-
средна општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите од интерес на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА УС-

ЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. За цените — тарифите во железничкиот 
патнички сообраќај се пропишува мерка на непо-
средна општествена контрола на цените — давање 
согласност на тарифите. 

2. Постојните цени во железничкиот патнички 
сообраќај можат да се зголемат до 12%. 

3. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општост опански работи и пазар да ја спроведе 
оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за пропи-
шување на мерка на непосредна општествена 
контрола на цените и давање согласност на тари-
фите за услугите во железничкиот патнички соо-
бра!ќај („Службен весник на СРМ", бр. 9/80). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 7. XI. 1980 година. 

Бр. 23-2087/1 
13 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

477. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/78), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЈУНЕШ-
КО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО (БРОЈЛЕРИ) МЕСО 

, 1. На основните организации на здружен труд 
што вршат промет на мало, за продадените коли-
чини на свежо јунешко, свинско и пилешко (број-
лери) месо во периодот од 21. XI. 1980 година до 
31. XII. 1980 година, ќе им се исплатува на име 
компензација и тоа за: 

јунешко месо 
свинско 
пилешко (број лери) 

5,00 дин/кгр. 
10,00 
5,00 
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2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатува од средствата на Републичкиот бу-
џет за 1980 година. 

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 на 
оваа одлука се врши врз основа на книговодстве-
ната евиденција во рок од 30 дена од денот на под-
несувањето на барањето. 

Со барањето што се поднесува до Службата на 
општественото книговодство се доставува посебна 
спецификација на продадените количини на свежо 
јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо со 
пресметан износ на компензација. 

4. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии, во согласност со републичкиот секретар за 
општостопански работи и пазар, поблиску да ги 
уреди начинот и постапката за остварување на 
компензацијата на цените на месото од точка 1 на 
оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 21. 
XI. 1980 година. 

Бр. 23-2183/1 
20 ноември 1980 шдина 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

478. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за индустрија Марија Игњатовић, на-
чалник на Правното одделение во Републичкиот 
секретаријат за индустрија. 

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

Бр. 17-2097/1 
6 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

479. 
Врз основа на член 43 став 4 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОД-

НА НАУЧНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
1. Се именува за советник на директорот на 

Републичкиот завод за меѓународна научна и тех-
ничка соработка Аница Хаџитосева, директор на 
Вишата земјоделска школа во Струмица. 

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

Бр. 17-2098/1 
6 ноември Д980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

480. 
Врз основа на член 80 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
републичкиот секретар за труд Никола Виларов, 
поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-2099/1 
6 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

481. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија Никола Виларов, советник 
на републичкиот секретар за труд. 

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

Бр. 17-2100/1 
6 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

482. 
Врз основа на член 30 став. 2 од Законот за 

организирање на дејности за унапредување на 
образованието и воспитувањето („Службен весник 
на СВМ", бр. 17/74), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАКАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОС-

ПИТУВАЊЕТО 
I. Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија даде согласност 
на Одлуката на Советот на Републичкиот завод 
за унапредување на образованието и воспитува-
њето за директор на Заводот да се именува м-р 
Киро Поповски, дипл. психолог, помошник дирек-
тор на Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето. 

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

Бр. 17-2105/1 
6 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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483. 
Врз основа на член 9 од Законот за филмот 

(„Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. За индивидуален работоводен орган на Ки-
нотеката на Социјалистичка Република Македони-
ја се именува Атанас Петровски, досегашен ди-
ректор на Кинотеката. 

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

Бр. 17-2106/1 
6 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

484. 
Врз основа на точка 4 од Одлуката за ком-

пензација на цената на јунешко, свинско и пилеш-
ко (број лери) месо („Службен весник на СРМ", бр. 
39/80), републичкиот секретар за финансии, во сог-
ласност со републичкиот секретар за општосто-
п а неки работи и пазар, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЈУ-
НЕШКО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО (БРОЈЛЕРИ) 

МЕСО 

1. Основните организации на здружен труд 
што вршат промет на мало, за продадените коли-
чини на свежо јунешко, свинско и пилешко (број-
лери) месо, компензацијата ја остваруваат на на-
чин и постапка утврдена со ова упатство. 

2. Компензацијата од точка 1 на ова упатство 
се остварува врз основа на писмено барање кое 
организацијата на здружен труд го поднесува до 
Службата на општественото книговодство, кај која 
има жиро сметка. 

Барањето за исплата на компензацијата се 
поднесува во рок од 15 дена по истекот на месе-
цот за кој се бара компензација. 

3. Врз основа на книговодствената евиденција 
(приемници за испорачаното месо по продавници), 
се изготвува „Спецификација за продадените коли-
чини свежо месо" на образецот КМ, кој е составен 
дел на ова упатство. 

4. Службата на општественото книговодство го 
одобрува износот ,на компензацијата од средствата 
на Републичкиот буџет за 1980 (година, наменети за 
регреси, премии и компензации. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Bp. 09-12774/1 
25 ноември 1980 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

Образец КМ 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

за продадените количини на свежо месо по продавници 

За период од до 1980 год. 

485. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ДО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СР Маке-
донија ги прими изборните акти од Општинската 
изборна комисија — Валандово за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на СР Македо-
нија, истите ги разгледа и во смисла на член 68 
во врска со член 47 став 2 од Законот за избор 

на делегати во соборите на Собранието на СР 
Македонија, на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СР Македонија го поднесува след-
ниов 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СО-
БРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТ-

СКАТА ЕДИНИЦА ОПШТИНА БАЛАНДОВО 
1. Соборот на здружениот труд на Собранието 

на СР Македонија на својата седница одржана 
на ден 27 мај 1980 година утврди дека делегатот 
Фердинанд Пеев, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на GPM од делегатската 
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единица — општина Валандово е именуван за 
директор на ООЗТ „Оранжерии" при ЗИК „Анска 
Река" и поради неспоивост .на таа функција со 
функцијата делегат согласно член 155 став 2 од 
Уставот на СРМ и член 19 став 1 и 4 'од -Законот 
за избор на делегати во соборите на Собранието 
на СРМ, му престанува функцијата делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ од 16 април 1980 година. 

2. На основа член 15 и 52 од Законот за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на 
СРИ, претседателот на Собранието на СРМ рас-
п и т а дополнителни избори за еден делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ под број 08-1366 од 27 мај 1980 година, обја-
вено во „Службен весник на СРМ" број 19 од 28 
мај 1980 година. 

На седницата на Соборот на здружениот труд 
.на Собранието на општина Валандово одржана 
на 14 октомври 1980 година се изврши избор на 
делегат во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ и тоа за кандидатот чија кан-
дидатура била огласена од Општинската изборна 
комисија на општина Валандово. 

3. Со спроведувањето на дополнителни избо-
ри за избор на делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ, под грижата на Ре-
публичката изборна комисија, раководеше Оп-
штинската изборна комисија на општина Вал ан-
дов о, именувана од страна на оваа Комисија со 
решение број 49-5 од 6 февруари 1978 година, об-
јавено во „Службен весник на СРМ" број 5/78 
година. 
- 4. Резултатите од изборот на делегатите во 

Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ ги утврди Општинската изборна комисија 
— Валандово на начин утврден во членовите 44 
и 45 од Законот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на СРМ. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
266. 

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 4 од Меѓурепубличкиот општес-
твен договор за основите за развој на електро-
стопанството од 1974 до 1980 година, Собранието на 
СР Македонија, Претседателството на Републич-
ката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Советот на Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Стопанската 
комора на Македонија, Службата на општествено-
то книговодство во СР Македонија — Централа во 
Скопје, Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје и основните банки во Скопје, Берово, Би-
тола, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, 
Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Куманово, 
Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети 
Николе, Струмица, Струга, Тетово, Титов Велес 
и Штип, Љубљанска банка — Основна банка — 
Скопје, Југобанка — Основна банка — Скопје, Ју-
гословенска извозна и кредитна банка — Белград, 
Деловна единица во Битола, „Инвестбанка" Бел-
град — Деловна единица — Скопје, Основна зем-
јоделска банка — Скопје, организациите на здру-
жениот труд „Електростопанство" — Скопје и 
„Електромакедонија" — Скопје и Собранието на 
град Скопје склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТСКАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1982 

ГОДИНА 
Член 1 

Во Општествениот договор за здружување на 
средствата за развој на електроенергетиката во 

5. Републичката изборна комисија ги прегле-
да изборните акти што се однесуваат на изборот 
на делегатите во овој Собор и не најде неправил-
ности што би имале битно влијание на резулта-
тот од изборите. 

6. Резултатот од изборот на делегатите во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на . СРМ 
за делегатската единица на општина Валандово 
е следниов: 

во делегатската единица општина Валандово 
од 30 делегати гласале 23 делегати за кандидат 
Ставре Наумов од Валандово. 

Неважечки гласачки ливчиња во оваа избор-
на единица има 3 (три). 

За делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ е избран 

Ставре Наумов, општина Валандово кој добил 
мнозинство од гласовите на делегатите во Соборот 
на здружениот труд на општина Валандово. 

7. На избраниот делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, Општин-
ската изборна комисија — Валандово во смисла 
на член 46 од Законот му издаде уверение дека 
е избран за делегат. 

8. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на из-
борот на делегатите во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРЖ од делегатската еди-
ница — општина Вал андов о. 

Бр. 27-3/80 
11 ноември 1980 година 

Скопје 

Секретар, Претседател, 
Данчо Стојчески, с. р. Стојче Поповски, с. р. 

Членови: 
1. Никола Конески, с. р. 
2. м-р Славко Телевски, е. р. 
3. Живко Атанасовски, с. р. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
Социјалистичка Република Македонија за периодот 
од 1976—1982 година („Сл. весник на СРМ" број 
4/76 и 44/78) членот 5, се менува и гласи: 

„Учесниците на овој општествен договор се со-
гласија кредитирањето на објектите од член 3 на 
овој договор да се врши од изворите на средства-
та од член 7 преку Стопанската банка — Здруже-
на банка — Скопје." 

Член 2 
Во член 7, став 1, точката 4 се менува и гласи: 
„учество на основните банки и деловните еди-

ници на територијата на Социјалистичка Републи-
ка Македонија". 

Точките 5, 11, 12, 13 и 14 се бришат, а точ-
ката 6 станува точка 5; точката 7 станува точка 6; 
точката 8 станува точка 7; точката 9 станува точ-
ка 8; точката 10 станува точка 9. 

Член 3 
Член 11 се менува и гласи:. 
„Средствата од точка 4 на член 7 од овој до-

говор ќе ги обезбедат основните банки и деловните 
единици од територијата на 'Социјалистичка Ре-
публика Македонија со .издвојување на 4°/о од де-
позитите на штедните влогови по завршните смет-
ки за периодот од 1979 до 1984 година. 

Основица за пресметување на средствата од 
став 1 на овој член претставува состојбата на де-
позитите на штедните влогови искажана со за-
вршните сметки за 1979 година, а за наредните го-
дини само прирастот на штедните влогови во од-
нос на претходната година. 

Издвоените средства од став 1 на овој член се 
здружуваат и се уплатуваат при Стопанската бан-
ка — Здружена банка — Скопје. 
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Уплатените средства од став 1 на овој член ќе 
им бидат вратени на основните банки "и деловните 
единици во 20 еднакви полугодишни ануитета, поч-
нувајќи од 1 јануари 1985 година со камата од 10% 
годишно." 

Член 4 
Во членот 12 после зборот „точка" бројот „6" се 

заменува со бројот „5". 
Член 5 

Во членот 13, став 1, ред први, после зборот 
„точка" бројот „7", се заменува со бројот „6", во 
ред четврти по зборовите „освен на", зборовите 
„директните потрошувачи чија годишна потрошу-
вачка на електрична енергија е поголема од ЗОО 
милиони киловати часови" се бришат, а по алине-
јата четири се Додава нов став кој гласи: 

„При секое покачуваше на цената на електрич-
на енергија по ист процент се зголемува износот 
на средства од став 1 на овој член". 

Член 6 
По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи: 
„Со обезбедувањето на средствата од приливот 

по сите извори на член 7 за завршување на започ-
натите електроенергетски објекти, престанува об-
врската од член 13 на овој договор. 

Престанокот на обврската од став 1 на овој 
член го утврдуваат потписниците на овој договор 
а по предлог на Службата на општественото кни-
говодство во СР Македонија — Централа во Скоп-
је." 

Член 7 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Службата на општествено книговодство во СР 

Македонија — Централа во Скопје, ќе ги спрове-
дува одредбите од овој договор, во однос на издво-
јување на средствата за развој на електроенер-
гетската." 

Член 8 
По членот 26 се додава член 26-а кој гласи: 
„Учесниците на договорот се согласија да го 

овластат Републичкиот секретаријат за индустри-
ја да изготви пречистен текст на овој договор и да 
го објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 9 
Овој договор влегува во .сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Име и презиме на потписниците учесници на 
Општествениот договор: 
1. За Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија, 
Љубомир Коруноски, дипл. инж., е. р. 

2. За Претседателството на Републичката конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Македонија, 
Благоја Станоевски, е. р. 

3. За Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
4. За Стопанската комора на Македонија, 

Икмет Крифца, е. р. 
5. За Службата на општественото книговодство во 

СР Македонија — Централа во Скопје, 
Љупчо Кангалов, е. р. 

6. За Стопанска банка — Здружена банка — 
Скопје, 

Драган Захариевски, е. р. 
7. За Стопанска банка — Основна банка — 

Скопје, 
Георги Георгиевски, е. р. 

8. За Стопанска банка — Основна банка — Берово, 
Бранко Дупкарски, е. р. 

9. За Стопанска банка — Основна банка — Битола, 
Иван Тасевски, е. р. 

10. За Стопанска банка — Основна банка — 
Виница, 

Ташко Костов, е. р. 

11. За Стопанска банка — Основна банка — 
Гевгелија, 

Перо Петров, е. р. 
12. За Стопанска банка — Основна банка — 

Гостивар, 
Бошко Груески, е. р. 

13. За Стопанска банка — Основна банка — Дебар, 
Едип Туркеши, е. р. 

14. За Стопанска банка — Основна банка — 
Делчево, 

Љупчо Петровски, е. р. 
15. За Стопанска банка — Основна банка — 

Кавадарци, 
Милан Тодоров, е. р. 

16. За Стопанска банка — Основна банка — 
Кичево, 

Милорад Цветковски, е. р. 
17. За Стопанска банка — Основна банка — 

Кочани, 
Иванка Димитрова, е. р. 

18. За Стопанска банка — Основна банка — 
Крушево, 

Олга Абаџи, е. р. 
19. За Стопанска банќа — Основна банка — 

Куманово, 
Светозар Максимовски, е. р. 

20. За Стопанска банка — Основна банка — 
Неготино, 

Александар Димовски, е. р. 
21. За Стопанска банка — Основна банка — 

Охрид, 
м-р Најденко Попоски, е. р. 

22. За Стопанска банка — Основна банка — 
Прилеп, 

Димче Аци Митрески, е. р. 
23. За Стопанска банка — Основна банка — 

Радовиш, 
Ванге Стефанова, е. р. 

24. За Стопанска банка — Основна банка — 
Ресен, 

Миха Теговски, е. р. 
25. За Стопанска банка — Основна банка — 

Свети Николе, 
Живка Тричкова, е. р. 

26. За Стопанска банка — Основна банка — 
Струмица, 

Благоја Стојанов, е. р. 
27. За Стопанска банка — Основна банка — Струга, 

Глигор Келешоски, е. р. 
28. За Стопанска банка — Основна банка — Тетово, 

Тихомир Закоски, е. р. 
29. За Стопанска банка — Основна банка — 

Титов Велес, 
Панче Пановски, е. р. 

30. За Стопанска банка — Основна банка — Штип, 
Добрила Бикова, е. р. 

31. За Љубљанска банка — Основна банка — 
Скопје, 

Петко Гашоски, е. р. 
32. За Југобанка — Основна банка — Скопје, 

Ристо Дуковски, е. р. 
33. За Југословенска извозна и кредитна банка — 

Белград, Деловна единица — Битола, 
Богомир Апостоловиќ, е. р. 

34. За „Инвестбанка" — Белград, Деловна единица 
— Скопје, 

Нове Николовски, е. р. 
35. За Основна земјоделска банка —, Скопје, 

Салтир Путински, е. р. 
36. За „Електростопанство" — Скопје, 

Миле Стојановски, е. р. 
37. За „Електромакедонија" — Скопје, 

Љупчо Гајдарџиски, е. р. 
38. За Собранието на град Скопје, 

Чедо Лазаревски, е. р. 
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267. 
Врз основа на член 21,1 од Законот за основите 

на кредитниот и банкарскиот систем („Службен 
лист на СФРЈ", "бр. 2/77), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Работната организа-
ција за ПТТ сообраќај — Скопје и Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА 
НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛ-

НИЦА ВО ЏЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој општествен договор се регулира ко-

ристењето на средствата од штедните влогови и 
други средства на граѓаните кај Поштенската 
штедилница, за делот што е прибран и што ќе се 
прибере на територијата на СР, Македонија во 
периодот 1981—1985 година. 

Средства на штедните влогови и други сред-
ства на граѓаните кај Поштенската штедилница 
што ќе се користат според овој општествен дого-
вор се сметаат средствата кои се водат кај Пош-
тенската штедилница со положба на 31. ХИ. 1980 
Година, средствата што ќе се прибираат во пери-
одот 1981—1985 година, ануитетите што достасу-
ваат до 31. XII. 1985 година по искористените 
кредити од средствата на штедните влогови кај 
Поштенската штедилница и средствата од кама-
тата што се припишува на штедните влогови ка ј 
Поштенската штедилница. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласија сред-

ствата од член 1 на овој договор, кои Поштен-
ската штедилница ги пласирала заклучно со 3,1. 
XII. 1980 година, да се користат за исти намени 
и под исти услови под кои се одобрени, се до нив-
ното отплатување (враќање). 

Воениот сервис и банките од членот 4 на овој . 
договор се должни да поднесат на Поштенската 
штедилница амортизационен план за наплатува-
ње на ануитети (отплати) по кредитите што ги 
пласирале до 31. XII. 1980 година, а достасуваат 
за наплатување во периодот од 1. I. 1981 година 
до 31. XII. 1985 година. 

Амортизационен план за наплатување на ану-
итета (отплати) и за други побарувања што до-
стасуваат за наплатување во периодот 1981—1985 
година ќе изготви и Поштенската штедилница за 
сите нејзини непосредни пласмани на крајните 
корисници (РО за ПТТ сообраќај — Скопје, Пош-
тенската штедилница — Белград и други), како и 
за други побарувања што и припаѓаат на СР Ма-
кедонија. 

Амортизационите планови се составен дел на 
овој договор. 

Член 3 
Средствата ЗД членот 1 на овој договор што 

ќе се остварат кај Поштенската штедилница во 
периодот 1981—1985 година, по одбивањето на про-
пишаната резерва за ликвидност, ќе се користат: 

1) од вкупно остварени средства, вклучувај-
ќи ги и средствата од орочените штедни, влогови, 
70% за учество во реализацијата на Програмата 
за развој на ПТТ сообраќајот во СР Македонија 
за периодот 1981—1985 година, преку Стопанската 
банка — Основна банка — Скопје; 

2) за давање потрошувачки кредити на актив-
ни воени лица /преку Народнава банка на Југосла-
вија — Воениот сервис, во висина од 6°/о од вкупно 
остварени средства, што ќе се издвојуваат само 
од штедни влогови по видување; 

3) останатите средства по .издвојувањето на 
средствата од точка 1 и^ 2 од овој став ќе се ко-
ристат за намени што ќе ги утврди Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје, по претходна 
согласност на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија и Стопанската комора на Македо-
нија. 

Член 4 
Поштенската штедилница средствата од член 1 

на овој договор ќе ги дава на Стопанската бан-
ка — Основна банка — Скопје, Народната банка 
на Југославија — Воениот сервис и Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје, за намените 
определени со овој договор и под условите што 
ќе ги договори во посебен договор со овие банки, 
вклучувајќи ја и каматната стапка која може да 
изнесува до 1% повеќе од стапката која Поштен-
ската штедилница ја плаќа на граѓаните за штед-
ните влогови и другите средства што се водат ка ј 
Поштенската штедилница. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласија плас-

манот на кредитите од членот 3 да се врши со 
рок на враќање: 

1) кредитите на Работната организација за 
ПТТ сообраќај, до 10 години; 

2) кредитите дадени на Воениот сервис, до 2 
години; 

3) кредитите дадени од средствата од членот 
3 став 1 точка 3, во рок до 3 години. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласија ка-

матната стапка на крајните корисници на креди-
тите од членот 3 став 1 точките 1 и 3 од овој 
договор да изнесува до 1% повеќе од стапката 
по која ги дава Поштенската штедилница. 

Каматата ќе се пресметува тримесечно нана-
зад. 

Член 7 
'Средствата од членот 1 на овој договор ќе 

се користат во зависност од динамиката на при-
ливот на средствата и расположливите слободни 
средства. 

Поштенската штедилница е должна позитив-
ната разлика на средствата од штедните влогови 
и другите средства на граѓаните што се водат ка ј 
Поштенската штедилница, по извршената прес-
метка и по издвојувањето на делот на средствата 
за резерва на ликвидноста да ја празни месечно 
сразмерно на делот што и припаѓа на СР Маке-
донија најдоцна до 5нти во месецот, во полза на 
посебни сметки кај Народната банка на Југосла-
вија, Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје и Стопанската банка — Основна банка — 
Скопје. 

Член 8 
Поштенската штедилница е должна секој ме-

сец да ги известува учесниците на овој договор 
за положбата на вкупно остварените средства на 
штедните влогови и други средства на граѓаните 
кај Поштенската штедилница. 

Поштенската штедилница секој месец ќе ги 
известува учесниците на овој договор и за полож-
бата на вкупно пласираните средства ка ј банките 
од членот 4 на овој договор. 

Член 9 
Изменување и дополнување на овој општес-

твен договор може да се врши по иста постапка 
како што е и донесен. 
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Член 10 

Овој договор се смета за склучен кога ќе го 
потпишат овластените претставници — потписни-
ци на Општествениот договор. 

Член 11 

Овој општествен договор влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 13-4980/1 
12 ноември 1980 година 

Скопје 

Потписници: 
За Извршниот совет на 

Собранието на СР 
Македонија 

Ристо Филиповски, член 
на Извршниот совет и ре-

публички секретар за 
финансии, 

За Работната организаци-
ја за ПТТ сообраќај — 

Скопје, 
Радослав Вељановски, ге-

нерален директор, 
З а Југословенската на-
родна армија — Сојузен 
секретаријат за народна 

одбрана, 
генерал-мај ор Блажо Ка-
феџиски, началник на 
Финансиската управа. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

268. 
Врз основа на член 51 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78 и член 19 од Статутот на Репуб-
личката заедница на културата, Собранието на Ре-
публичката заедница на културата, на седницата 
одржана на 21. XI. 1980 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕМЕТО НА 
ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на делегати во Собранието на Републичката заед-
ница па културата во Делегатската единица Оп-
штинска самоуправна интересна заедница на кул-
турата Прилеп — еден делегат избран од редот на 
работните луѓе и граѓаните кои остваруваат свои 
лични и заеднички потреби" и интереси во областа 
на културата поради престанување мандат на де-
легат во Собранието на Републичката заедница на 
културата и во Делегатската единица — Друштво 
на писатели на Македонија, Книжевна младина на 
Македонија, Друштво на литературни преведува-
чи на Македонија, Здружение на издавачите на 
Македонија и Друштво на библиотекари на Ма-
кедонија — еден делегат избран од редот на ра-
ботниците и другите работни луѓе и граѓаните кои 
вршат културни дејности поради упразнето деле-
гатско место. 

II 
Изборите за делегат ќе се извршат до 21. XII. 

1980 година. 
III 

Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
на изборните дејствија се определува 21, XI. 1980 
година. 

IV 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ". 

Бр. 08-2769 
21 ноември 1980 година 

Скопје 

Претседател, 
Јордан Леов, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

269. 
Врз основа на "член 13 став 1 алинеја 3 од 

Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка СИЗ на здравството 
и здравственото осигурување, Собранието на Ре-
публичката СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на заедничка седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 20. XI. 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Во Одлуката за утврдување на Листата на го-
товите лекови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар -на средствата 
на (заедниците на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 22/77, 
46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79), Листата на лековите 
се дополнува со следниве лекови; 
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Ред. 
број Назив на лекот Производител Форма на лекот 

1. Apilepsin Krka drazei, kapki 
2. Benzogain Phasal Alkaloid tablet! 
3. Bivacyn Lek mast za oci, prasok, prasok 

rasp, suva smesa, rastvor 
4. Bykardon Bosnalijek tableti 
5. Diprozin Pliva - drazei 
6. Esalid Pliva tableti 
7. Fluonatril Belupo-

Podravka tableti 
8. Isosorb-Ketard Zdravje kapsuli 
9. Nitroglicerol (retard) Bosnalijek retard-kapsuli 

10. Nitro-Mack-retard Farmakos retard-kapsuli 
11. Ponicilamin Zdravje tableti 
12. Renamid Pliva kapsuli-
13. Sanotus Krka sirup za vozrasni, sirup 

za deca, drazei 
14. Sinepres Lek drazei 
15. Spazmo-cibalgin comppositum Pliva drazei, supozitorij 
16. Urutal Belupo-16. Urutal 

Podravka tableti 
17. Vitamin C Krka drazei, granuli 

Бр. 0101-1929/1 
20 ноември 1980 година 

Скопје 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Претседател, 
проф. д-р Душко Теодосиевски, е. 

OiAaeeu дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Ѓорѓиевска Трпа од Скопје, ул. „Емин Дураку" 
бр. 3 има загубено чекови за потрошувачки кре-
дит по кредитна партија 01-77817/04, серија бр. 
4409118 на 3.000,00 динари, серија бр. 4409119 на 
3.000,00 динари, серија бр. 4409121 на 4.000,00 ди-
нари и серија бр. 4409125 на 3.000,00 динари, из-
дадени од Стопанската банка — Основна банка 
— Скопје. 

Се повикува секој оној кај кого се наоѓаат 
горните чекови или нешто знае за истите то& 
да го соопшти на овој суд во рок од 60 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно чековите 
ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бр. 
195/80. (84) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје, 
е заведен спор за развод на брак по тужбата на 
тужителот Куртиш Сабри, со стан на ул. „Ки-
парска" бр. 17, во населбата Шуто Оризари, Скоп-
ско, против тужената Куртиш Асибе од Скопје, 
сега со непознато место на живееше. Вредност 
на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Асибе Куртиш да се 
јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот или да ја достави својата сегашна 
адреса на живеење. Во спротивно ќе и биде од-
реден привремен старател во смисла на член 84 
од ЗГГП, кој ќе ги застапува нејзините интереси 
во предметниот спор. 

Од Окружниот суд Скопје II во Скопје, П. бр. 
121/79/80. (83) 

Меницата издадена од ООЗТ „Електрометал 
— Интерпромет" —: Скопје на 8. V. 1979 година, 
меничен износ од 699.085,20 динари, доспеана на 
1. VIII. 1979 година, ремитент „Искра" — Крањ, 
ТОЗД Товарна штевцев — Крањ, авалист Основна 
земјоделско-инвестициона банка во Белград — 
Инвест банка, место на плаќање Служба на оп-
штественото книговодство — Скопје, е загубена. 

Се моли наоѓачот на меницата да ја пријави 
во Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 90/80, би-
дејќи е покрената постапка за нејзиното пониш-
тување. 

Меницата ќе биде поништена доколку во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот 
никој не се јави дека ја поседува или пак не 
стави приговор против предлогот за поништува-
ње на исправата. 

Од Општинскиот суд Скопје И, Скопје, Р. бр. 
90/80. (87) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд е заведена парница за нематери-
јална штета по тужбата на тужителот Османи 
Максут (Јд село Ѓургевиште, Гостиварско, против 
тужените Лимани Ремзи и Лимани Ариф од село 
Гурѓевиште, Гостиварско, а сега со непозната ад-
реса на живеење во Западна Германија. Вредност 
на спорот 340.200,00 динари. 

Бидејќи тужените се со непознато место на 
живеење, се повикуваат да се јават во Општин-
скиот суд во Гостивар, како би можел судот бла-
говремено да одлучи по тужбата на тужителот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 348/80. 
(85) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена 
е тужба за сопственост од страна на тужителите 
Разуменка Геловска, Олгица Геловска и Виолета 
Геловска, сите од Тетово, ул. „К. Ј. Питу" бр. 81, 
против тужениот Иснириза 1 Мемети од Тетово, ул. 
„К. Ј. Питу" бр. 65, а сега со непозната адреса 
во Турцима. Вредност на спорот 2.590 нови динари. 
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Се повикува тужениот Иснириза Мемети од 
Турпија да се јави во Општинскиот суд во Те-
тово, во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот, или да определи свој полномошник. Во кол-
ку тоа не го стори во определениот рок ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги за-
стапува неговите интереси во постапката по овој 
спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 980/80. 
(82) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за уредување на меѓа по предлог на лицето 
Идриз Реџепа Мисими од село Слатина, против 
противниците Џевдет Нури Рушани и Сулејман 
Нури Рушани како и Шефки Нури Рушани, сите 
од село Слатина. 

Се повикуваат противниците Џевдет Нури Ру-
шани »и Сулејман Нури Рушани, двајцата од село 
Слатина, а сега привремено на печалба и тоа: 
Џевдет во Чехословачка, а Сулејман во Западна 
Германија, да се јават на Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, или во истиот рок да заангажираат пол-
номошник. Доколку во тој рок не се јават или не 
одредат полномошник, по службена должност пре-
ку Центарот за социјални работи ќе им се по-
стави старател кој ќе ги застапува до окончува-
њето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 110/80. 
(88) 

Пред овој суд по тужбата на тужителката 
Гавровока Донка од' Тетово против тужениот Ми-
хај ловски Веселин од село Непроштено, а сега 
со непозната адреса во Канада, се води постапка 
за исполнување на договор за купопродажба на 
недвижен имот. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса и се 
наоѓа надвор од нашата земја се повикува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да 
се јави на судот, да ја соопшти својата адреса 
или пак да одреди свој полномошник кој ќе го 
застапува по " предметот ^ на тужителката Гавров-
ска Донка, П. бр. 827/80 година. 

Во колку тужениот во одредениот рок не се 
јави на судот или не достави адреса и овласти 
свој полномошник, судот во смисла на член 84, 
ст. 2, точ. 4 од ЗИП ќе му постави привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите правни 
интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 827/80. 
(89) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води 
постапка за јавна продажба на недвижен имот по 
предлогот на доверителите Миле Грнчаровски од 
Тетово, ул. „Гоце Делчев"- бр. 54, Василка Кусова 
од Скопје, ул. „Дрварска" бр. 19, и др. против 
должниците Менка Галевска од Тетово, ул. „Ор-
це Николов" бр. 2 и Симо Ацев Младенов, Андро 
Ацев Младенов, двајцата, во САД со непозната 
адреса, Нада ѓорѓиева, Лазо Ѓорѓиески, Ката Ха-
лат и Зорка Штаклева. сите во Аман, Јордан со 
непозната адреса, Љуба Тлил од Бејрут со непоз-
ната адреса, Мишел (Михаило) Стефанов Штак-
лев од Акрон Охајо — САД со непозната адреса, 
Петре Грнчароски од Буеносаирес — Аргентина 
со непозната адреса, Лутза Грнчароска и Магда 
Грнчароска, двете во САД со непозната адреса и 
Р О Т К Р Васиќ-Бранковиќ и Павлина Васиќ-Бран-
ковиќ, двете во странство со непозната адреса. 

Се повикуваат горенаведените лица — ПРО-
ТИВНИЦИ да се јават пред овој суд. да та сооп-
штат адресата или да определат полномошници 
во рок од 30 дена од денот на објавуврњето на 
огласот. По истекот на ово1 рок ќе им биде по-
ставен привремен старател кот ќе ги штити нив-
ните права и интереси пред ово! суд по предметот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 986/ип. 
(91) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Општинскиот суд во Струмица покрена постап-
ка за развод «га брак по тужбата на тужителот 
Валџиев Тодор Ристо од село Секирник, Струмичко 
'против тужената Латиновиќ Чедомир Анка, родена 
во село Дренова Главица, Босанска Крупа, со по-
следно место на живеење во Апатин, а сега со не-
позната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 дина-
ри. Судот по службена должност на тужената Ла-
тиновиќ Чедомир Анка и го определи за застап-
ник Семенковска Анастасија, судски приправник 
при Општинскиот суд во (Струмица. 

Привремениот застапник ќе ја застапува ту-
жената ио оваа правна работа, се додека "тужената 
или нејзиниот полномошник не се појават пред 
судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 78/77. 
(90) 

Општинскиот суд во Струмица покрена постап-
ка за развод на брак по тужзбата на тужителката 
Анета Борис Македонска од село Василево, Стру-
мичко против тужениот Борис Иван Македонски, 
роден во Петрич, Народна Република Бугарија, со 
последно место на живеење во село Василево, а 
сега со непозната адреса. Вредност на спорот 
2.000,00 динари. Судот по службена должност на 
тужениот Борис Иван Македонски му го одреди 
за застапник Семенковска Анастасија, судски 
приправник при Општинскиот суд во Струмица. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот по оваа правна работа се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појават пред 
судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 975/79. 
(86) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 35 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-478-0-0 го запиша 'во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
образование и наука, ЦО — Струмица. 

Основна дејност 
140231 — самоуправна интересна заедница во 

областа на образованието. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Основачите на заедницата не се одговорни за 
обврските на заедницата и заедницата не е од-
говорна за обврските на основачите. 

Заедницата ќе ја застапува Галев Димитар, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 35/79. (530) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 36 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-477-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 
' 140234 — самоуправна интересна заедница во 

областа на физичката култура. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Самоуправната интересна заедница ќе ја за-
стапува Караколев Лазар, претседател, со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 36/79. (531) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 49 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-491-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица. 

Основни дејности: 140237 — обезбедување и 
остварување на определени видови на здравстве-
на заштита и определени права од здравственото 
осигурување. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со си-
те свои средства (целосна одговорност). 

Основачите на 'заедницата не се одговорни за 
обврските на заедницата и заедницата не е одго-
ворна за обврските на основачите. 

(Ристо Атанасов, секретар, ја застапува заед-
ницата со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 49/79. (532) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 46 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-488-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
станувањето, ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 140221 — ја програмира и 
организира станбената изградба; 

— утврдува стапка на придонесот за станбе-
на изградба; 

— ја определува висината на станарината; 
— врши работи во поглед на управувањето 

и ги одржува станбените згради, становите и де-
ловните простории во општествена сопственост. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со си-
те свои средства (целосна одговорност). 

Основачите не одговараат за обврските на за-
едницата и заедницата не одговара за обврските 
на основачите. 

Заедницата ќе ја застапува Крстев Тома, се-
кретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 46/79. (533) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 45 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-487-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
техничка култура, ЦО — Струмица. 

Основни дејности: неспоменати самоуправни 
интересни заедници со шифра на подгрупата 
140291. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со си-
те свои средства (целосна одговорност). 

Основачите на самоуправната заедница не се 
одговорни за обврските на заедницата и заедни-
цата не е одговорна за обврските на основачите. 

Тодор Терзијанов ја застапува заедницата со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 45/79. (535) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 362 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-530-0-0 то запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување со ЦО — Виница. 

Основни дејности: 
— 'обезбедува здравствена заштита на осигу-

рениците; 
— обезбедува други права од здравственото 

осигурување освен оние што непосредно ги обез-
бедува општинската заедница; 

— склучува самоуправни договори и општес-
твени договори за обезбедување на здравствената 
заштита на осигурениците; 

— врши и други работи определени со закон 
и Статутот на Заедницата. 

Во правниот промет со трети лица основната 
заедница има неограничени овластувања и одго-
вара со сите свои средства (целосна одговорност). 

За обврските на основачот основната заедни-
ца не одговара и за обврските на основната за-
едница не одговара основачот. 

Благој Тасев, секретар, е овластен неограни-
чено да ја застапува Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 362/79. (541) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 50 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-492-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците — Струми-
ца. 

Основни дејности: 140238 — го спроведува ста-
росног осигурување и ги врши работите за ос-
тварување на правата на осигурениците; 

— го планира и програмира развојот на ста-
росног осигурување на земјоделците; 

— го следи и проучува спроведувањето на ста-
росног осигурување и презема и предлага мерки 
за развој и унапредување на истото; 

— одлучува за правата на осигурениците од 
старосното осигурување 

— обезбедува евиденција на осигурениците и 
корисниците на пензија и им обезбедува податоци 
на органот за приходи на општината заради на-
плата на придонесот. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Основачите на заедницата не се одговорни за 
обврските на заедницата и заедницата не е од-
говорна за обврските на основачите. 

Заедницата ќе ја застапува Ристо Атанасов, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 50/79. (534) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. ©9 од 22. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-5,10-0-0 го Запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на културата, 
ЦО — Пробили1 ип. 

Основни дејности: 
— ги усогласува заедничките интереси на ра-

ботните луѓе и граѓаните во областа на културата; 
— го поттикнува и овозможува развојот на 

индивидуалното творештво во сите домени од об-
ласта на културата; 

— овозможува слободна размена на трудот ме-
ѓу работните луѓе и граѓаните кои ги користат 
и работните луѓе кои им пружаат културни ус-

ч лути; 
— ја организира и развива дејноста, на кул-

турата на подрачјето на општината и настојува 
што поцелосно да се остварува општествената уло-

. га на дејноста; 
— создава услови за развој на уметничкото 

творештво во сите области; , 
— врши и други задачи од општ интерес за 

заедницата што е во согласност и со статутот. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со си-
те свои средства ^целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на ос-
новачот и основачот не одговара за обврските на 
Заедницата. 
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Горѓи Топуков со неограничени овластувања 
ја застапува Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл. 
бр. 69/79. (543) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 44 од 19. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-486-0-0 го, запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за вработување, ЦО — Пробиштип. 

Основни дејности: 1402.36 — заедница за вра-
ботување. 

Во правниот промет со трети лица има нео-
граничени овластувања и одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). х 

Заедницата не одговара за основачите и ос-
новачите не одговараат за Заедницата. 

Г,ичевски Владимир, секретар на Заедницата 
за вработување, ја застапува со неограничени ов-
ластувања. 

Од Окружниот" стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 44/79. (544) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Јован Сирачевски, Бе-

рово. (1734) 
Здравствена легитимација на име Нада Такев-

ска, ул. „В. Прке" бр. 36, Виница. (1735) 
Воена книшка, издадена од Штип на име Гуле 

Кукљац, Скопје. (1736) 
Свидетелство за завршен испит, издадено од 

„Коце Металец" во Скопје, на име Радомир Симиќ, 
Скопје. (1737) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од . Учителското училиште „Никола Карев" во 
Скопје на име Цветанка 'Стефановска, Скопје. 

(1738) 
Свидетелство за I и II година на име Тодор 

Христовски, ул. „Б. Кидрич" бр. 109; Ресен. (1739) 
Земјоделска здравствена легитимација, на име 

Назмије Салији, е. Камењане, Тетово. {1740) 
Свидетелство за завршен IV клас, на име Ме-

мет Аќифи, е. Шипковица, Тетово. <1741> 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Илиран Абдилбаскир Зибери, е. Боговиње, Тетово. 
(1742) 

Здравствена легитимација на име Шемшедин 
Хај дари, е. Пирок, Тетово. (1743) 

Свидетелство за VIII одделение на име Назиф 
Мешти, е. Добри Дол, Гостивар. (1744) 

Свидетелство за IV одделение на име Емрула 
Незири, е. Врбјане, Гостивар. (1745) 

Свидетелство за V одделение на име Селман 
Селмани, е. Жировница, Гостивар. (1746) 

Свидетелство за IV одделение на име Ферадин 
Фетаи, Гостивар. (1747) 

Здравствена легитимација на име Марика Ива-
нова, Виница. < (1748) 

Здравствена легитимација на име Стојанко 
Алексов, ул. „Б. Кидрич" бр. 2, Виница. (1749) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Венцеслав Кафеџиски, Скопје. (1750) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Лазо Јовановски, Скопје. (1751) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Зоран Аврамовска Скопје. (1752) 

Свидетелство за VIII одделение на име Блата 
Китеска, е. Тополчани. Прилеп. , (1763) 

Свидетелство за IV одделение на име Летка 
Димеска, е. Селце, Прилеп. (1754) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Дајана 
Соколоска, ул. „Ленин" бр. 201, Прилеп. (1755) 

Работна книшка на име Велимир Станковски, 
Прилеп. (1766) 

Свидетелство на име Живко Дамески, Прилеп. 
(1757) 

Здравствена легитимација на име Џеврија Де-
мири, ул. „К. Антевски" бр. 10, Куманово. (1756) 

Здравствена легитимација на име Демир Зе-
кири, ул. „А. Антев" бр. 10, Куманово. (1759) 

Здравствена легитимација на име Весна Дим-
ковска, ул. „М. Кипро" бр. 40, Куманово. (1760) 

Здравствена легитимација на име Мустафа 
Бедиу, ул. „А. Здравков" бр. 20, Куманово. (1761) 

Здравствена легитимација на име Етими Ав-
вии, ул. „В. Танев" бр. 16, Куманово. (1662) 

Здравствена легитимација на име Мартин Бу-
чевски, ул. „Бедице" бр. 192, Куманово. (1763) 

Здравствена легитимација на име Бане Банев-
ски, ул. „М. Кипро" бр. 19, Куманово. (1764) 

Здравствена легитимација на име Сашо Хрис-
товски, ул. „Д. Божинов" бр. 28/8, Куманово. (1765) 

Здравствена легитимација на име Дафина Мом-
чиловић, ул. „X. Т. Карпош" бр. 85, Куманово. 

(1766) 
Здравствена легитимација на име Виолета Ми-

лошевска, ул. „III Македонска" бр. 8, Куманово. 
(1767) 

Работна книшка на име Јакуп Аљити, е. Отља, 
Куманово. (1768) 

Здравствена легитимација на име Исмаилена 
Макфири, е. Лопате, Куманово. (1769) 

Здравствена легитимација на име Афродита 
Гашевека, ул. „Лесковачка" бр. 2/П, Куманово. 

(1770) 
Здравствена легитимација на име Тала Ар-

совска, ул. „Патрис Лумумба" бр. 69, Куманово. 
(1771) 

Здравствена легитимација на име Борко Ар-
совски, ул. „П. Лумумба" бр. 6-а, Куманово. (1773) 

Здравствена легитимација на име Ќанија Ја -
шари, ул. „Средорек" бр. 117, Куманово. (1774) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
училиштето „Христијан Т. Карпош", е. • Страцин, 
на име Ѓурковска Стојанка, е. Страцин, Кратово. 

(1775) 
Земјоделска здравствена легитимација, издаде-

на од Тетово на име Адеми Абдиљ, е. Стримница, 
Тетово. V (1776) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Адеми Рамадан, е. Стр им ница, 
Тетово. (1777) 

Работна книшка на име Енвер Адили, е. Ко-
панце, Тетово. (1778) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ајше Бејтулаи, е. Озормиште, Тетово. (1779) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зурафије Бејтулаи, е. Озорипгге, Тетово. (1780) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдил Исмани, е. Одри, Тетово. (1782) 

. Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абдил самет Билали, е. Г. Речица, Тетово. (1781) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Арифе Исмани, е. Одри, Тетово. (1783) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Страшо Пинџур" на име 
Салтиров Томе, Кочани. (1784) 

Здравствена легитимација на име Лаки Алек-
сандров, Виница. (1785) 

'Свидетелство за завршено III и IV година и 
диплома за положен завршен испит, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Неџмедин Салији, Куманово. (1786) 

Карта за слободно возење, издадена од ГСП 
во Скопје на име Љуба Ѓорѓиевска, Скопје. (1787) 

Воена легитимација, издадена од Скопје на име 
Неим Зибери, Скопје (1788) 

Воена книшка, издадена од Сараево на име 
Себо дин Исмаил и; Скопје. (1789) 

Ученичка книшка за завршена II година, из-
дадена од Трговското училиште во Скопје на име 
Ленче Блажевска, Скопје. (1790) 

Индекс бр. 29290, од Економски факултет на 
име Маргарита Николовска, Скопје. , (1791) 
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Диплома за К. В. работник, издадена од „Чеде 
Филиповски Даме" од Скопје на име Величе Ди-
митровска, Скопје. (1792) 

Свидетелство на име Лепа Пресиска, с. Па-
шино Рувци, Битола. (1793) 

Работна книшка на име Мара Јовановска, с. 
Г. Оризари, Битола. (1794) 

Свидетелство за VII одделение на име Верка 
Дамјановска, е. Вашарејца, Битола. (1796)' 

'Свидетелство за VIII одделение на име Лилја-
на Спиркоска, ул. „Тризла" бр. 32, Прилеп. (1796) 

Здравствена легитимација на име Слободан 
Јаневски, ул. „П. Стојменовски" бр. 28, Куманово. 

(1797) 
Ученичка книшка, на име Дојчин Арсовски, 

Куманово. (1798) 
Здравствена легитимација на име Џамаиљ Кам-

беровиќ, Куманово. (1799) 
Здравствена легитимација на име Славе Или-

евски, ул. „К. Неделков" бр. 9, Куманово. (1800) 
Здравствена легитимација на име Солунка Сто-

јановска, Куманово. (1801) 
Здравствена легитимација на име Младен До-

невски, ул. „Г. Делчев" бр. 26-а, Кратово. (1802) 
Здравствена легитимација на име Тоде Анчев-

ски, Кратово. (1803) 
Диплома на име Ајахи Бајрами, Тетово. (1804) 
Свидетелство за I и II клас на име Имбрли 

Шабани, е. Пирок, _ Тетово. (1805) 
Здравствена легитимација на име Ариф Мус-

ли, е. Нераште, Тетово. (1806) 
Свидетелство за III година на име Екрем Ид-

р и з у е. Врапчиште, Гостивар. (1807) 
Диплома за завршен испит на име Екрем Ид-

ризи, е. Врапчиште, Гостивар. (1808) 
Свидетелство за IV клас и за завршен испит 

на име Сретен Стојчевић ул. „III Македонска удар-
на бригада" бр. 7/-1-9, Куманово. (1809) 

Здравствена легитимација ,издадена од Скопје 
надиме Богдан Милковић, Скопје. (1810) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Бобан Томановски, Скопје. (1811) 

Лична карта на име. Драган Саботкоски, ул. 
„Ц. Коњарец" бб, Прилеп. (1812) 

Свидетелство за VIII одделение на име Загор-
ка Јованоска, кеј „9 Септември" бр. 50, Прилеп. 

(1813) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јордан 

Кузмановски, с. Бабино, Прилеп. (1814) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мари-

ја Костоска, ул. „Скопска" бр. 19, Прилеп. (1815) 
Свидетелство за IV одделение на име Небије 

Исмаилоски, с. Пепггалево, Прилеп. (1816) 
Свидетелство за III одделение на име Диме 

Перески, ул. „Браќа Поп Јорданов^4 бр. 19-а, Ти-
тов Велес. (1818) 

Свидетелство за завршено основно образование 
на возрасни, издадено во ЦОУ „Петре Поп Арсов", 
Богомила на име Игновска -Нада, Богомила. (1817) 

Свидетелство за VIII одделение на име Реџеп 
Ибиши, с. Озормиште, Тетово. (1820) 

Здравствена легитимација, на име Рамадани А. 
Сејди, е. Д. Палчиште, Тетово. (1821) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зибер 
Фетаи, с. Добридол, Гостивар. _ (1822) 

Свидетелство за VI одделение на име Емез Це-
љиљи, е. Сенокос, Гостивар. (1823) 

(Свидетелство за I година на име Ебип Рама-
дани, е. Беловиште, Гостивар. (1824) 

Свидетелство за IV одделение на име Тахир 
Илјази, е. Лакавица, Гостивар. (1825У 

Свидетелство за III одделение на име Алима 
Шаќири, е. Жировница, Гостивар. (1826) 

Свидетелство за IV одделение на име Јордан-
ка Богатинова, ул. „Македонска" бр. 55, Кочани. 

(1827) 
'Свидетелство за IV одделение на име Велика 

4 Митревска, е. Браилово, Прилеп. (2828) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благоја 

Трај коски, ул. „Коњарец" бр. 127, Прилеп. (1829) 
Работна книшка на име Ѓорѓија Кантарџиоски, 
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ул. „М. Пијаде" бр. 12, Прилеп. (1830) 
Свидетелство за VIII одделение на име Роза 

Кузманоска, е. Клепач, Прилеп. (1831) 
Свидетелство за IV одделение на име Војислав 

Ра дичевски, е. Балиндол, Гостивар. (1832) 
Диплома на име Бајрам Хајрулаи, е. Равен, 

Гостивар. ^ (1833) 
Свидетелство за VI одделение на име Феми 

Османи, с.Ѓурѓевиште, Гостивар. (1834) 
Свидетелство за VI- одделение на име Џелал 

Ејупи, с. Добридол, Гостивар. (1835) 
^ Свидетелство за IV .одделение на име Рахим 

Зеќири, е. Врбјане, Гостивар. (1836) 
Свидетелство од I до IV година на име Агим 

Сулејмани, е. Равен, Гостивар. (1837) 
Лична карта на име Димко Кочоски, е. Бело-

водица, Прилеп. (1838) 
Работна книшка на име Ислам Саљихи, е. Чер-

кезу Куманово. (1839) 
Здравствена легитимација на име Татјана Ма-

невска, е. Опа је, Куманово. (1840) 
Здравствена легитимација на име Вера Мар-

ковска, Куманово. (1841) 
Здравствена легитимација на име Руфије Ази-

ри, е. Черкези, Куманово. (1842) 
Здравствена легитимација на име Чаил Бајра-

ми, Куманово. (1843) 
Здравствена легитимација на име Живко Ни-

колоски, е. Студена Бара, Куманово. (1844) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сељами Исуфи, е. Виштица, Куманово. <1845) 
Здравствена легитимација на име Гашмет Ја -

шари, е. Черкези, Куманово. (1846) 
Здравствена . легитимација на име Саша Ми-

леновска , ул. „Ѓ. Петров" бр. 45/7, Куманово. 
(1847) 

Здравствена легитимација на име Хајрули Бек-
теши, е. Средорек, Куманово. (1848) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „Христијан Карпош", е. Страцин, на 
име Костадиновска Стојка, е. Диманце, Кратово. 

(1849) 
Свидетелство за завршено осумгодишно учи-

лиште, издадено од ЦОУ „Единство", Брод Маке-
донски на име Димоска Марица, Брод Македон-
ски. (1850) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљази Ремзије, е. Боговиње, Тетово. (1852) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљази Садет, е. Боговиње, Тетово. (1863) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљази Фекиде, е. Боговиње, Тетово. (1854) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Иљази Ариф, е. Боговиње, Тетово. (1855) 

Земјоделска здравствена легитимација, на име 
Иљази Мерџан, е. Боговиње, Тетово. (1856) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иљази Абдилазис, е. Боговиње, Тетово. (1857) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Лирија", е. Жеровјане на име 
Идризи Зулкани, е. Жеровјане, Тетово. (1858) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од Месната канцеларија во е. Милетино, на 
име Рамадани Абдулгани Мусафер, е. Челопек, Те-
тово. (1859) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од Месна канцеларија, е. Желино на име Ра-
мадани Хоки Абдулани, е. Челопек, Тетово. (1860) 

. Свидетелство за VIII одделение на име Јонус 
Арслани, е. Желино, Тетово. (1861) 

Здравствена легитимација на име Дене Дем-
нов иќ, Тетово. (1862) 

Свидетелство за IV одделение на име Мутфер 
Сулејмани, е. Пирок, Тетово. (1864) 

Здравствена легитимација на име Халит Аде-
ми, е. Градец, Тетово. (1865) 

Пасош на име Јашар Касами, е. Стримница, 
Тетово. (1866) 

Возачка дозвола на име Јашар Касами, е. 
Стримница, Тетово. _ (1866-а) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Лутви Бимали, е. Слатино, Тетово. (1867) 

Здравствена легитимација на име Демираме 
Мемети, е. Боговиње, Тетово. (1868) 

Земјоделска здравствена легитимација на -име 
Бесим Љазими, е. Камењане, Тетово. (1869) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љатифе Љазими, е. Камењане, Тетово. (1870) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Неџбедин Љазими, е. Камењане, Тетово. (1871) 

Свидетелство за IV клас на име Расим Мур-
тезани, е. Чајле, Гостивар. (1872) 

Свидетелство за III одделение на име Амдија 
Рифатов, е. Стамер, Делчево. (1874) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во е. Пресека, Ко-
чани на име Серафимова Рада, Градец. (1875) 

Здравствена легитимација на име Стојанка 
Стојанова, е. Лески, Виница. (1876) 

Работна книшка бр. 1736/57, издадена во Бел-
град на име Иванка Јованова — Леова, Скопје. 

> (1877) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, на 

име Ремзи Мунча, Скопје. (1878) 
Свидетелство за завршено IV одделение, на 

име Таири Меџит, Скопје. (1879) 
Цертификат на сума од 36.724,00 динари, изда-

ден од Ауто банка — Крагуевац на 20. II. 1980 го-
дина на име Дичо Митовски, ул. „Борка Талев-
ски" бр. 17-а, Скопје. (1880) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име На-
мет Мурсел, Скопје. (1881) 

Свидетелство за I година на име Борис Ди-
мески, ул. „11 Октомври" бр. 2, Прилеп. (1882) 

Уверение за ѕидар на име Трајко Трпчевски, 
ул. „Гризла" бр. 471, Прилеп. (1883) 

Свидетелство за VIII одделение на име Круме 
Дојчиноски, е. Палчиште, Прилеп. (1884) 

Свидетелство за VIII одделение на име Роза 
Најдоска, е. М. Коњаре, Прилеп. (1885) 

Ученичка книшка за VIII одделение на име 
Ордан Ѓорѓиески, ул. „М. Ацев" бр. 59, Прилеп. 

(1886) 
Свидетелство за VIII одделение на име Верка 

Петроска, е. П. Рувци, Прилеп. (1888) 
Свидетелство за VIII одделение на име Менсур 

Халити, е. Пирок, Тетово. (1889) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Хазиме Назири, е. Градец, Тетово. (1890) 
Здравствена легитимација, издадена од Скопје 

на име Анка Мишовска, Скопје. (1892) 
Воена книшка, издадена од . Фоча на име Слав-

ко Трајановски, Скопје. (1893) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име 

Драгомир Буковиќ, Скопје. (1894) 
Здравствена легитимација на име Невзат Ју-

суфу е. Челопек, Тетово. (1895) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Хиџеп Узаири, е. Шипковица, Тетово. (1896) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Незафет Узаири, е. Јеловјане, Тетово. (1897) 
Здравствена легитимација на име Мухамер 

Азири, е. Седларце, Тетово. (1898) 
Лична к а р т а т а име Разије Беќири, е. Г. Ре-

чица, Тетово. (1899) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мазес Демири, ул. „Караорман" бр. 43, Тетово. 
(1900) 

Здравствена легитимација на име Мустафа 
Арифи, ул. „М. Тито" бр. 167/47, Тетово. (1902) 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Зибери Манушае, ул. „Гостиварска" бр. 17, 
Тетово. (1903) 

Свидетелство за III одделение на име Трпе 
Илиоски, е. Беловиште, Гостивар. (1904) 

Свидетелство на име Вилдан Идри, ул. „Ле-
нинградска" бр. 13, Гостивар. (1905) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гим-
назијата „Панче Попоски", Гостивар на име На-
сер Ваити, Гостивар. (1906) 
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Диплома, издадена од Гимназијата „Панче По-
поски", Гостивар на име Насер Ваити, Гостивар. 

(1907) 
Свидетелство за V одделение на име Рамазан 

Рамадани, е. Чајле, Гостивар. (1908) 
Свидетелство за I година на име Издри Ибра-

иму е. Србиново, Гостивар. (1909) 
Свидетелство за IV одделение на име Нуриман 

Ел>мази, е. Неготино, Гостивар. (1911) 
Ученичка книшка за основно училиште на име 

Муедин Селмани, е. Чегране, Гостивар. (1912) 
Свидетелство за завршено II и III година, из-

дадени од АСУЦ во Скопје на име Илми Хасан, 
Тетово. (1913) 

Уверение на име Даре Спиркоски, ул.' „Кру-
шевска" бр. 18, Прилеп. (1914) 

Здравствена легитимација на име Иван Оде-
пек, ул. „Др. Стопаревиќ" бр. 10, Куманово. (1915) 

Здравствена легитимација на име Стоје Стој-
ковски, е. Мл. Наторичани, Куманово. (1916) 

Работна книшка на име Иван Трајковски, ул. 
„С. Симонов" бр. 28, Куманово. (1917) 

Здравствена легитимација на име Фросина 
Александровска, ул. „Вук Караџић" бр. 36, Кума-
ново. (1918) 

Здравствена легитимација на име Мемије Бе-
ќири, ул. „Вардарска" б.б., Куманово. (1920) 

Здравствена легитимација на име Димитар Ди-
митриевски. ул. „Карл Маркс" бр. 1/6, Куманово. 

(1921) 
Здравствена легитимација на име Џеми Маму-

товски, ул. „Средорек" бр. 31, Куманово. (1922) 
Здравствена легитимација на име Амди Амзии, 

ул. „Т. Мендол" бр. 63, Куманово. (1923) 
Здравствена легитимација на име Мустафа 

Се дики, Куманово. (1924) 
Здравствена легитимација на име Светлана Ка-

ковска, ул. „Ст. Арсов" бр. 36-а, Куманово. (1925) 
Здравствена легитимација на име Дрита Саити, 

ул. „Н. Вапцаров" бр 24-а, Куманово. (1926) 
Свидетелство за II клас на име Сузана Стоја-

новска, ул. „Стр. Арсов" бр. 9, Куманово. (1927) 
Здравствена легитимација на име Мевљуда Ма-

мудовска, ул. „Средорек" бр. 102, Куманово. (1928) 
^ Здравствена легитимација на име Горан Рис-

тиќ, ул. „Д. Божинов" бр. 54, Куманово. (1929) 
Дозвола за шиење конфекциски работи на име 

Ружа Думановска, ул. „Т. Велков" бр. 1/3/5, Кума-
ново. (1930) 

Здравствена легитимација на име Јонче Сав-
е в с к и , ул. „Ѓ. Петров" бр. 79, Куманово. (1931) 

Работна книшка на име Шенаси Касуми, е. 
Слупчане, Куманово. (1932) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во е. Горно Круш-
је на име Богеска Марица, е. Г. Крушје, Брод Ма-
кедонски. (1933) 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Емурљи Зуљфи, е. Желино, Тетово. (1934) 

Свидетелство за III година на име Кенан Ве-
сељи, е. Синичане, Тетово. (1935) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Илјаз Зенуни, е. Седларце, Тетово. (1936) 

Диплома на име Ќатип Аљити, ул. „М. Тито" 
бр. 47/2, Тетово. (1937) 

Работна книшка на име Селфиназ Идризи, ул. 
„Вон Вардарска" б.б., Тетово. (1939) 

Работна книшка на име Ислам Беџети, е. До-
броште, Тетово. (1940) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рафи Јашари, е. Челопек, Тетово. (1941) 

Свидетелство за V одделение на име Мехмед 
Иљази, е. Жировница, Гостивар. (1942) 

Работна книшка, издадена од Титов Велес на 
име Мицев Илија, ул. „Прохор Пчински" бр. 46, 
Титов Велес. (1943) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство", е. Челопек — Те-
тово на име Мустафи Кебир, е. Милетино, Тетово. 

(1944) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Лична карта, на име Зибери Саит, е. Стримни-
ца, Тетово. (1945) 

Возачка дозвола, на име Зибери Саит, е. Стрим-
ница, Тетово. (1946) 

Сообраќајна книшка на име Зибери Саит, е. 
Стримница, Тетово. (1947) 

Свидетелство за VII одделение на име Ибраим 
Зендели, е. Градец, Тетово. (1948) 

Свидетелство за III одделение на име Нефизе 
Абдулоска, Гостивар. (1949) 

Свидетелство з а IV одделение на име Керим 
Керими, е. Неготино, Гостивар. (1950) 

Свидетелство за VIII одделение на име Идриз 
Селими, Врапчиште, Гостивар. (1961) 

(Свидетелство за IV одделение на име Адул 
Далипи, е. Жировница, Гостивар. (1952) 

Свидетелство за IV одделение на име Џемаил 
Џемаили, е. Ломница, Гостивар. (1053) 

Свидетелство за IV одделение на име Зеќир 
Емрули, е. Градец, Гостивар. (1954) 

Свидетелство на име Нуредин Јашари, е. Сено-
кос, Гостивар. (1055) 

Работна книшка на име Стојчо Зафиров, Ко-
чани. (1966) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сло-
бодан Илиевски, Скопје. (1967) 

Воена книшка, издадена од Зрењанин на име 
Владимир Ивановски, Скопје. (1958) 

Диплома за III клас на име Мирјана Димеска 
ул. „Ј. Андоноски" бр. 3, Прилеп. (1959) 

Уверение за КВ заварувач на име Круме Дој-
чиноски, ул. „М. Камен" 6Ј6., Прилеп. (1960) 

Свидетелство за VIII одделение на име Чона 
Балевска, е. Витолиште, Прилеп. (1961) 

Уверение за КВ заварувач на име Хадор Ру-
шидоски, е. Канатларци, Прилеп. (1902) 

Здравствена легитимација на име Емилија Тео-
досиевска, ул. „Г. Ѓоновиќ" бр. 67, Куманово. (1963) 

Здравствена легитимација на име Светлана 
Цветковска, е. Ржановце, Куманово. (1964) 

Здравствена легитимација на име Светомир 
Трајковић ул. „Т. Велков" бр. 3/1, Куманово. (1965) 

Здравствена легитимација, на име Димитар Пет-
ров, Кратово. (1966) 

Здравствена легитимација на име Драгољуб 
Крстевски, ул. „Стр. Симонов", бр. 36, Куманово. 

(1967) 
Здравствена легитимација на 'име Сузана Де-

мировска, ул. „Србо Ганич", бр. 16, Куманово. (1968) 
Здравствена легитимација на име Костадинка 

Мурговска, ул. „Вардарска" бр. 8, Куманово. (1969) 
Здравствена легитимација на име Санде Ѓор-

ѓевски, е. Драгоманце, Куманово. (1970) 
Здравствена легитимација на име Ацо Деми-

ровски, ул. „Срба Томиќ" бр. 16, Куманово. (1971) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Здравствената станица 

— Виница 
р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за именување на директор на Здравствената 
станица — Виница 

1. Кандидатот покрај општите услови предви-
дени со законот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

а) да има завршено медицински-стоматолош-
ки факултет; 

б) да е морално-политички подобен; 
в) да нема пречки од чл. 511 од Законот за 

здружен труд; 
г) да има најмалку две години работно ис-

куство; 
д) да има организациони способности за вр-

шење на раководни работи; 

ѓ) при конкурирањето да понуди програм за 
развој на Здравствената станица — Виница и 
извршување на поставените програмски цели. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетиран и ненавремено доставени до-
кументи нема да се земаат »предвид при разгле-
дувањето. 

Документите се доставуваат на адреса: 
Здравствена станица — Виница, за Конкурсна 

комисија. , (603) 

Работничкиот совет на Здравствената станица 
— Виница 

р а е п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за прием на лекар-стоматолог на одредено 
време, за замена на отсутен работник до враќање 
на истиот 

За вршење на работата кандидатот треба да 
има завршено стоматолошки факултет и една го-
дина работно искуство во струката. 

Пријавите со податоците за исполнување на 
условите се поднесуваат во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот, во „Службен 
весник на ОРМ." 

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се разгледуваат. Пријавите се 
доставуваат на адреса: 

Здравствена станица — Виница — за Кон-
курсната комисија. (604) 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор на наставници во сите звања: 
1. Еден наставник во областа хемиско инже-

нерствонподрачје хемиски реактори. 
2. Еден наставник во областа органска техно-

л о г^ а-подрачј е теоретски основи на синтетски 
производи. 

3. Еден наставник во областа органска техно-
логиј а-подрачје теоретски основи на текстилот. 

4. Еден наставник во областа неорганска тех-
но логија-подрачј е основни суровини во неорган-
ска технологија. 
Услови: 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите предвидени со Законот за високото образо-
вание на СРМ и Правилникот за избор и реизбор 
на наставници и соработници на Факултетот. 

Кандидатите да приложат: препис од дипло-
мата, биографија, список на стручните односно 
научните трудови и по примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на об-
јавувањето. 

Пријавите на конкурсот, кандидатите можат 
да ги поднесуваат секој работен ден во архивата 
на факултетот или преку пошта, во определениот 
рок. (605) 

Врз основа на чл. 56 и 61 од Статутот, Работ-
ничкиот совет на „Јавор" — столарско-стаклоре-
зачка задруга — Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор и именување на индивидуален работово-
ден орган — директор на Столаро-стаклорезачката 
задруга „Јавор" — Скопје 

Покрај општите услови пропишани со Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 
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1. Кандидатот да е ВКВ работник или да има 
осумгодишно образование со 6 години работно ис-
куство на раководни работни места во струката 
која ја сочинуваат основната дејност на задругата. 

2. Да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности. 

3. Да не постојат законски пречки според чл. 
511 од Законот за здружен труд. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи како доказ 
дека ги исполнува конкурсните услови Да се до-
ставуваат до „Јавор" — Скопје со ознака „За Кон-
курсната комисија". 

Неблаговремените и некомплетираните доку-
менти нема да се разгледуваат. <606) 

Работничкиот совет на ИГМ „Брегалница", е. 
Кучичино — Кочани 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор-избор на индивидуален работоводен 
орган (директор) на фабриката 

Кандидатот треба да ги исполнува општите ус-
лови за засновање на работен однос по Законот за 
работните односи и следните посебни услови и тоа: 

— да има завршено технолошки, градежен, еко-
номски, и правен факултет и факултет за приме-
нета хемија; 

— да има 4-ри години работно искуство на ра-
ководни работи и работни задачи; 

— да не е казнуван по член 511 од Законот за 
здружен труд; 

— да поднесе сопствена програма за условите 
и начините на извршувањето, односно да ја при-
фати програмата која работниците на ОЗТ ја ут-
врдиле со планот ва развој; 

— да има проверени резултати во поглед на 
стручните, организационите и други работни спо-
собности; 

— да поседува позитивни морално-нолитички 
квалитети. 

Пријавите со потребните документи за дока-
жување на горенаведените услови се доставуваат 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", на адреса Дирекција 
на ИГМ „Брегалница", е. Кучичино — Кочани, 
„Железничка" бб, со назнака за Конкурсната коми-
сија. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени на разгледување. (607) 

— цена за изведување на објектите, 
— рок на изведување, 
— пресметка /на работите по систем „клуч во 

рака" или според изведбени количини (предност 
„клуч во рака"), 

— фактор со ценовник на клучните матери-
јали и работна рака за непредвидените работи, 

— процент на манипулативните трошоци, 
— услови за финансирање, сопствено учество 

на изведувачот од 10°/о од понудената пресметковна 
вредност на инвестицијата. 

Со инвестиционо-техничката документација и 
останатите услови за градба на живинарниците и 
Инкубаторската станица, заинтересираните можат 
да се запознаат во управата на ООЗТ Живинарска 
фарма — Белимбегово секој ден од 10 до 14 часот. 

Рок за доставување на понудите е заклучно со 
16 февруари 19&1 година до ,10 часот до комисијата 
за јавното наддавање. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 16 февруа-
ри 1981 година во 10 часот во просториите на Уп-
равата на Живинарската фарма — Белимбегово. 

Документацијата да се достави во посебен за-
творен коверт, запечатен и подвосочен. 

Одлука за отстапување градба на живинарни-
ците и инкубаторската станица, инвеститорот ќе 
донесе во рок од 15 дена, сметано од денот на 
одржувањето на јавното наддавање, а најповол-
ниот понудувач е должен во рок од 5 дена од до-
несената одлука да склучи договор за изведба и 
веднаш да започне со градба на живинарниците и 
инкубаторската станица. (608) 

Врз основа па чл. 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Со-
бранието на општината Охрид 

ОБЈАВУВА 
дека ќе врши избор (реизбор) на еден судија 

на ОПШТИНСКИОТ суд во Охрид 

Услови: 
Кандидатот да е државјанин на СФРЈ; да е 

дипломиран правник со потребно искуство и струч-
но знаење со положен правосуден испит и да има 
морално-политички квалитети за вршење на суд-
ската функција. 

Рокот за пријавување на заинтересираните 
кандидати трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
достават до Собранието на општината Охрид — 
Комисија за избор и именување во горе означе-
ниот рок. (602) 

Врз основа на член 61 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти, стручната комисија на инвес-
титорот ООЗТ Живинарска фарма — Белимбегово 

о б ј а в у в а 
ОГЛАС 

за јавно наддавање за отстапување градба на 18 
броја типски живинарници за одгледување на не-
силки и Инкубаторска станица во местото викано 
Маркова Сушица. 

Орентационата вредност на градежните и елек-
троинсталатерските работи изнесува 150.000.000,00 
динари. 

Рокот за градба се утврдува на 12 месеци, сме-
тано од денот на воведувањето на изведувачот во 
работата. 

За утврдување најповолен понудувач инвести-
торот ги утврдува следните критериуми, кои пону-
дувачот е должен да ги наведе во својата понуда: 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 40 од Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила во усогла-
сувањето на самоуправното уредување »а одно-
сите во распоредувањето на доходот и чистиот 
доход и распределбата на средствата за лични 
доходи во ОРМ („Службен весник на СРМ", бр. 
41/77) и член 11 од Анексот кон Општествениот 
договор („Службен весник на СРМ", бр. 5/80), За-
едничката комисија за општествено договарање, 
на седницата одржана на 17 ноември 1980 годи-
на, врз основа на податоците на Службата на оп-
штественото книговодство утврди: 

1. (Стапката на порастот на доходот во сто-
панството на СРМ за 1980 година изнесува 28°/о. 

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕС-
ТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ 

Претседавач, 
Синиша Спасов, е. р. 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
1975 - 1979 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА II 

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979", 
Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата прак-
тика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи 
на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзакон-
ските и самоуправните нормативни акти. 

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени 
од Врховниот суд на .Македонија од кривичната, граѓанската и управната 
материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидеј-
ќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите 
од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони. 

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата 
на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен 
прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, 
адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на 
здружен труд, и на другите организации на единствена примена на/ законите 
и уедначување на судската и управната практика. 

Цена на збирката е 250 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ 

— 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата 
веднаш се доставува заедно со сметка. 
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