
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 30 јануари 1974 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

1. 

Врз основа на член 3 од Законот за условите 
и начинот на продажба на станбени згради и ста-
нови во општествена сопственост („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ СО КОИ РАСПО-
ЛАГА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ЗА УСЛОВИТЕ 

И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА 

2. 
Врз основа на член 69 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
РАСПОРЕДЕНИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СО ЗА-
КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1973 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските усло-

ви и начинот на продажбата на сите монтажни 
станови со кои располага Извршниот совет. 

Член 2 
Продажбата на монтажните станови од член 1 

на оваа служба ќе ја изврши Заводот за станбено-
комунално стопанисување од СкопЈе под условите 
и на начинот предвидени со оваа одлука и Законот за 
условите и начинот на продажба на станбени згра-
ди и станови во општествена сопственост. 

Член 3 
Продажбата на станови на носителите на ста-

нарското право, согласно со член 4 од Законот за 
условите и начинот на продажба на станбени згра-
ди и станови во општествена сопственост, ќе се 
врши по пат на непосредно спогодување. 

Член 4 
Како пазарна цена ќе се смета цената што ќе 

се утврди во смисла на член 2 од Законот за ус-
ловите и начинот на продажба на станбени згради 
и станови во општествена сопственост. 

Член 5 
Купувачот на станот, кој е носител на станар-

ското право на станот што се продава, е должен 
да уплати најмалку 30% од пазарната цена на ста-
нот како сопствено учество. 

Разликата до полната цена на станот на купу-
вачот ќе му се даде како кредит под следниве ус-
лови: 

— рокот на отплата на кредитот изнесува до 
20 години; 

— каматната стапка изнесува 2% годишно. 
Сопственото учество на купувачот, чии лични 

приходи по член на домаќинството не преминуваат 
500 динари месечно, изнесува 15% од цената на 
станот. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 12-3028/1 
6 декември 1973 година 

Скопје 

I 

Во Законот за Републичкиот буџет за 1973 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 13/73 и 24/73), 
во билансот на приходите и на општиот распоред 
на приходите на Републичкиот буџет за 1973 го-
дина, во одделот II — „Општ распоред на прихо-
дите" се вршат следниве измени: 

— во ставката „Основна намена 04 — Соци-
јални грижи", распоредна група „04-2-2 за посебни 
намени (освен за инвестиции)", износот на распо-
редната подгрупа „35.038.965" се заменува со изно-
сот „34.438.965"; износот на распоредната група 
„38.949.965" се заменува со износот „38.349.965", а во 
„Вкупно основна намена 04" износот „40.775.965" се 
заменува со износот „40.175.965"; 

— во ставката „Основна намена 07 — Работа 
на државните органи", распоредна подгрупа „07-2-2 
за посебни намени (освен за инвестиции)", износот 
на распоредната подгрупа „93.175.700" се заменува 
со износот „93.505.700"; износот на распоредната гру-
па „203.997.700" се заменува со износот „204.327.700", 
а во „Вкупно основна намена 07" износот 
„203.997.700" се заменува со износот „204.327.700"; 

— во ставката „Основна намена 19 — Нера-
споредени приходи", распоредна подгрупа „19-2-21 
Средства распоредени во. тековна буџетска резер-
ва и средства за поставување на нови работници", 
износот на распоредната подгрупа „9.600.000" се за-
менува со износот „9.870.000"; износот на распоред-
ната група „9.600.000" се заменува со износот 
„9.870.000", а во „Вкупно основна намена 19" из-
носот „9.600.000" се заменува со износот „9.870.000". 

II 
Во посебниот дел на Републичкиот буџет за 

1973 година се вршат следниве измени: 
— во Раздел 2 — Извршен совет на Собранието 

на СРМ, „глава 1 — Извршен совет на Собранието 
на СРМ" позиција 16, распоредна подгрупа „07-2-2 
Надоместок на личен доход на избраните лица од 
Собранието на СРМ и на именуваните од Изврш-
ниот совет", износот „3.250.000" се заменува со из-
носот „3.410.000"; позиција 17, распоредна подгрупа 
„07-2-2 Трошоци за директни и специјални теле-
фони", износот „190.000" се заменува со износот 
„215.000"; позиција 18, распоредена подгрупа „07-2-2 
Патни и дневни трошоци на избраните и именува-
ните лица", износот „350.000" се заменува со из-
носот „380.000"; позиција 19, распоредна подгрупа 
„07-2-2 Надоместок за надворешни соработници" 
износот „80.000" се заменува со износот „165.000"; 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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и позиција 20, распоредна подгрупа „07-2-2 Тро-
шоци за прием и пречеци", износот „300.000" се 
заменува со износот „330.000". Износот на основна-
та намена „13.105.000" се заменува со износот 
„13.435.000"; во ставката „вкупно глава 1 (поз. 15 
до 27), износот „19.200.000" се заменува со износот 
„19.530.000"; во „Вкупно раздел 2 (поз. 15 до 39), 
износот „31.962.000" се заменува со износот 
„32.292.000"; во „Рекапитулација на разделот" во 
ставката „за посебни намени", износот „23.996.000" 
се заменува со износот „24.326.000", а во ставката 
„Вкупно" износот „31.962.000" се заменува со изно-
сот „32.292.000"; 

— во „Раздел 14 — Републички секретаријат за 
финансии", позиција 153, распоредна подгрупа 
„04-2-2 — Надоместок за социјалното осигурување 
за исплата на илинденски пензии и пензии при-
знаени според републички прописи", износот во ра-
споредната подгрупа „3.594.965" се заменува со из-
носот „2.994.955", а износот на основната намена 
„3.594.Ѕ65" се заменува со износот „2.994.955". 

Во позиција 225 распоредна подгрупа „19-2-21 
Средства за поставување на нови работници", из-
носот во распоредната подгрупа „2.000.000" се за-
менува со износот „2.270.000"; износот на основната 
намена „9.600.000" се заменува со износот „9.870.000" 
во „Вкупно Раздел 14 (позиции 152 до 227)", 
износот „1.240.058.100" се заменува со износот 
„1.239.728.100" во „Рекапитулација на разделот", во 
ставката „за посебни намени" износот „1.236.958.100" 
се заменува со износот „1.236.628.100", а во „Вкуп-
но" износот „1.240.058.100" се заменува со износот 
„1.239.728.100". 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3297/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

3. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 19 од Статутот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Вишата школа за социјал-
ни работници во Скопје, поради истек на манда-
тот на: 

— м-р Димитар Димитров, 
— Живко Тодоровски. 
II. За членови на Советот на Вишата школа за 

социјални работници во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. м-р Тодор Пеливанов, предавач на Правниот 
факултет во Скопје, 

2. Рада Груевска, професор во Гимназијата 
„Цветан Димов" во Скопје. 

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

Бр. 12-3194/1 
12 декември 1973 година 

Скопје 

4. 

Врз основа на член 42 од Законот за високото 
школство во СРИ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 17 од Статутот на Педагошката ака-
демија во Битола, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН ВО СО-

ВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 
ВО БИТОЛА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Педагошката академија во Би-
тола поради истек на мандатот на: 

— Стојмир Ристевски. 
II. За член на Советот на Педагошката акаде-

мија во Битола, со мандат од две години, се име-
нува: 

— Трајан Печалевски, претседател на Општин-
ската конференција на ССРНМ во Ресен. 

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

Бр. 12-3196/1 
12 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

5. 
Врз основа на член 42 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 10 од Одлуката за измени и допол-
нувања на Статутот на Педагошката академија во 
Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Педагошката академија во 
Скопје, поради истек на мандатот, на: 

— Стево Зорба, 
— Катица Михајлова, 
— Добрица Пирговска. 
II. За членови на Советот на Педагошката ака-

демија во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. Селим Гулер, дипл. правник, директор на 
секторот за организација и развој во „Комуналец" 
во Скопје, 

2. Киро Поповски, просветен советник во Ре-
публичкиот завод за унапредување на школството, 

3. Киро Камберски, асистент на Филозофскиот 
факултет во Скопје. 

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

Бр. 12-3197 
12 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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6. 
Врз основа на член 67 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Заводот за згрижување, вос-
питување и образование на деца и младинци во 
Скопје, се именуваат: 

1. Бранка Циривири, судија за малолетници во 
Окружниот суд во Скопје, 

2. м-р Јаков Лазаревски, предавач на Филозоф-
скиот факултет во Скопје, 

3. Мице Алексова«!, началник во РСВР — 
Скопје. 

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

Бр. 12-3198/1 
12 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

7. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за финансии Киро Миленков, 
поради исполнување услови за пензија. 

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

Бр. 12-3205/1 
12 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

8. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 

ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

1. Се именува за помошник на претседателот 
на Републичката комисија за верски прашања Иван 
Мишевски, началник на Одделението за имотно-
правни односи на Собранието на град Скопје. 

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

Бр. 12-3422/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

9. 
Врз основа на член 39 став 1 од Основниот за-

кон за судовите од општа надлежност („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 7/65), член 41 став 1 од Законот 
за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65) и член 17 од Законот за судовите од оп-
шта надлежност („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65), републичкиот секретар за правосудство до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ ВО СУДОВИТЕ ОД 
ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И ВО СТОПАНСКИТЕ 
СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (СУДСКИ ДЕЛОВНИК) 

Член 1 

Во член 187 од Правилникот за внатрешно 
работење во судовите од општа надлежност и во 
стопанските судови во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 10/60, 
„Службен весник на СРМ" бр. 11/71, 2/72 и 20/73), 
се додава нов став 6 кој гласи: 

„Знакот за конечно решавање ќе се стави и 
кога процесната постапка е прекината од причини 
предвидени во член 201 од Законот за процесната 
постапка а не е продолжена ниту по истекот на 
една година од денот на прекинувањето". 

Член 2 

Во член 194 се додава нов став кој гласи: 
„Според одредбите од претходниот став ќе се 

постапи и кога постапката која е прекината (член 
201 од Законот за процесната постапка) ќе се про-
должи". 

Член 3 
По предметите во процесната постапка која е 

прекината во смисла на член 201 од Законот за про-
цесната постапка заклучно со 31. XII. 1972 година 
а не е продолжена, на 31. XII. 1973 година ќе се 
постапи согласно со одредбите на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на СРМ". 

Број 0301-997 
17 декември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Димче Козаров, е. р. 
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10. 
Врз основа на член 80 став 2 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРИ" бр. 
45/72), републичкиот секретар за внатрешни работи 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
ВО МИЛИЦИЈАТА НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИ-
МА НА РАБОТА ЛИЦЕ КОЕ НЕМА СРЕДНА 

ШКОЛСКА СПРЕМА 

Член 1 

Работните места во милицијата на кои може 
да се прима на работа лице кое нема средна школ-
ска спрема се работните места на кои се вршат 
работи на патролната дејност, обезбедувањето на 
определени објекти, управувањето со моторни во-
зила и работи на водич на службено куче, како и 
работните места на кои се вршат останатите работи 
во станици на милицијата што се наоѓаат надвор од 
населеното место каде е седиштето на општинското 
собрание. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

в. д. Републички секретар, 
Јездимир Богдански, е. р. 

11. 
Врз основа на членот 32 од Општествениот до-

говор за усогласување на распределбата на дохо-
дот и личните доходи во основните организации на 
здружениот труд и работните заедници во опште-
ствените дејности што е објавен во „Службен ве-
сник на СРМ" бо. 43/73, Заедничката комисија за 
општествено договарање во општествените дејно-
сти, формирана по одредбите на членот 11 од За-
конот за општествено договарање и самоуправно 
спогодување за основите и мерилата за распредел-
ба на доходот и на личните доходи и за опште-
ствено насочување на распределбата на доходот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/71), донесува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТО-
ЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПО-
ГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ 
И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Со одредбите на членот 30 од Законот за оп-
штествено договарање и самоуправно спогодување 
за основите и мерилата за распределба на доходот 
и на личните доходи и за општествено насочување 
на распределбата на доходот („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/71) (во натамошниот текст: Законот), 
како и со одредбите на член 33 од Општествениот 
договор за усогласување на распределбата на дохо-
дот и личните доходи во основните организации на 
здружениот труд и работните заедници во опште-
ствените дејности (во натамошниот текст: Опште-
ствен договор), Службата на општественото книго-
водство е задолжена да се грижи за примена на 
одредбите од Општествениот договор, самоуправ-
ните спогодби и одделните општествени договори и 
да ги применува за сите отстапувања одредбите од 
членот 5, 14 и 15 од Општествениот договор. За 
таа цел сите организации што според Правилникот 

за распоредување на корисниците на општестве-
ниот имот според нивните дејности („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 10/62 и 13/65), се распоредени во об-
ластите 9 и 0, освен деловните банки и осигури-
телните организации и организациите што се за-
пишани во регистарот на установите, без оглед на 
областа во која се распоредени, се должни на ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство каде се води нивната жиро смет-
ка да и достават податоци за следење на самоуп-
равните спогодби, одделните општествени договори 
и општествениот договор. 

2. Податоците од претходната точка, организа-
циите ги доставуваат на организационата единица 
на Службата на општественото книговодство каде 
се води нивната жиро сметка, во роковите за под-
несување на завршните сметки, на образецот 
рдо-б — Пресметка за распределба на доходот од-
носно средствата за распределба на дел за проши-
рување на материјалната основа на здружениот 
труд и на дел за лични доходи и други лични при-
мања во основните организации на здружениот 
труд и работните заедници во општествените деј-
ности, во 3 примерка и РДо-7 — Пресметка за ут-
врдување на елементите за распределба на дохо-
дот на дел за проширување на материјалната ос-
нова на здружениот труд и дел за лични доходи и 
други лични примања, во еден примерок. 

3. Организациите на здружениот труд и работ-
ните заедници во општествените дејности можат 
остварениот доход по завршната сметка за 1973 го-
дина да го распределат по исклучокот предвиден 
со членот 36 став 3 од Општествениот договор, со 
примена на одредбите од Општествениот договор 
за усогласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во организациите на здружен труд 
и работните заедници во општествените дејности 
(„Службен верник на СРМ" бр. 9/72). Организациите 
на здружениот труд и работните заедници во оп-
штествените дејности што ќе одлучат остварениот 
доход по завршната сметка за 1973 година да го 
распоредат според исклучокот, поднесуваат на ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство каде се води нивната жиро смет-
ка, пресметка за распределба на доходот односно 
средствата за распределба на дел за акумулација 
и дел за лични доходи според мерилата утврдени 
со самоуправната спогодба, на образецот РДо-2 и 
РДо-3, како што тоа е предвидено во Метотгологи-
јата, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
34/72 година. 

4. Обрасците РДо-6 и РДо-7 се отпечатени кон 
оваа методологија и се нејзин составен дел. Обра-
зецот РДо-6 ќе беде прилагоден за механографска 
обработка. 

5. Со влегувањето во сила на оваа методологија 
престанува да важи Методологијата за искажува-
ње на потребните податоци од страна на учесни-
ците во самоуправните спогодби, одделните опште-
ствени договори и општествениот договор за орга-
низациите на здружениот труд и работните заед-
ници во општествените дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 34/72), освен за организациите на здру-
жениот труд и работните заедници во општестве-
ните дејности што распределбата на доходот по за-
вршната сметка за 1973 година ќе ја извршат по 
одредбите на членот 36 став 3 од Општествениот 
договор. 

6. Оваа методологија влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". 

4 јануари 1974 година 
Скопје 

Заедничка комисија 
Претседавач, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 
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РДо-6 
(назив на организацијата) 

П Р Е С М Е Т К А 
за распределба на доходот односно средствата за распределба на дел за про-
ширување на материјалната основа на здружениот труд и на дел за лични 
доходи и други лични примања во основните организации на здружениот труд 

и работните заедници во општествените дејности по завршната сметка 
за 197— година 

Ред. 
бр. 

Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

1. Остварен доход односно средства за распределба (реден број 17 кол. * 
од образецот Биланс на успехот односно соодветните редни броеви од за-
вршната сметка на органот на управата за редовна дејност) 

2. Договорни и законски обврски (реден број 36 до 45 од образецот Биланс НЕ 
успехот односно соодветните редни броеви од завршната сметка на органо1 
на управата за редовна дејност) 

3. Доход за распределба односно средства за распределба (реден број 1 ми-
нус ред. број 2) 

4. Средства за лични доходи на избраните и именуваните лица од Собрани-
јата на ОПЗ и нивните извршни органи и од претседателствата на опште-
ствено-политичките организации за кои е склучен посебен општествен до^ 
говор 

5. Средства што се доделуваат на органите и организациите со посебна на-
мена за инвестиции и опрема 

6. Средства што се наменски доделуваат на здравствените работни организа-
ции за вонредните интервенции во случаи на епидемии 

7. Остаток на доходот за распределба односно средствата за распределба (ре 
ден број 3 минус реден број 4, 5 и 6) 

РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ ОДНОСНО СРЕДСТВАТА 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА 

8. За проширување на материјалната основа на здружениот труд (реден бро 
6 или 11 под II односно реден број 4 под III од образецот РДо-7) 

9а. За бруто лични доходи и други лични примања (реден број 5 односно И 
под II од образецот РДо-7) 

96. За бруто лични доходи и други лични примања (реден број 3 под III о; 
образецот РДо-7) 
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1 2 3 

10. Издвоено за лични доходи и други лични примања (реден број 46 и 47 
билансот на успехот односно соодветните редни броеви од завршната сме 
ка на органот на управата за редовна дејност) 

11. Негативна разлика — повеќе издвоени средства за лични доходи и дру 
лични примања (реден број 10 минус 9а односно 96) 

12. Позитивна разлика — помалку издвоени лични доходи и други лич 
примања (реден број 9а односно 96 минус 10) 

13. Исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 7 под II 
образецот РДо-7) 

14. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични пр 
мања (реден број 13 минус 9а од образецот РДо-6 односно реден број 8 п 
II од РДо-7, или реден број 13 минус 9а односно реден број 12 под И 
образецот РДо-7, или реден број 13 минус 96 од овој образец односно ред 
број 5 под III од образецот РДо-7) 

15. Негативна разлика по завршната сметка од претходната година (реден бт 
11 од образецот РДо-2 односно реден број 14 од овој образец за претхс 
ната година). 

16. Вкупен износ — негативна разлика по завршната сметка од тековната I 
дина и од претходната година (реден број 14 плус реден број 15) 

17. Број на лица на кои е исплатен просечен личен доход над максимални 
износ утврден според член 12 од Општествениот договор 

Дата Раководител 
на сметководството, Директор, 

ЗАБЕЛЕШКА: 

— износите во колоната 3 се искажуваат во цели динари со пари, според обја-
снеше ата дадени во заградата; 

— на редниот број 4 се искажуваат средствата за лични доходи на избраните и 
именуваните лица од собранијата на ОПЗ и од претседателствата на опште-
ствено-политичките организации за кои е склучен одделен општествен до-
говор доколку средствата се содржани во доходот за распределба, односно 
во средствата за распределбата („Службен весник на СРМ" бр. 44/72); 

— на редниот број 5 се искажуваат средствата што се доделуваат на органите 
и организациите со посебна намена доколку средствата се содржани во дохо-
дот за распределба односно во средствата за распределба; 

— во доходот за распределба не влегуваат средствата за финансирање на ак-
ционите програми во здравството што се доделуваат со акредитиви од страна 
на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на оп-
штините; 

— реден број 15 го пополнуваат организациите од општествените дејности и 
органите на управата што со примена на мерилото за распределба на дохо-
дот според завршната сметка од претходната година утврдиле негативна раз-
лика на повеќе исплатени лични доходи и други лични примања; 

— редниот број 9а се пополнува во случаи на примена на член 4 или член 5 
од Општествениот договор, додека редниот број 96 се пополнува во случај на 
примена на член 14 од Општествениот договор односно кога организацијата 
не склучила самоуправна спогодба. 
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РДо-7 

(назив на организацијата) 

(место) 

(жиро сметка) 

(шифра на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
за утврдување на елементите за распределба на доходот на дел за проширување 
на материјалната основа на здружениот труд и дел за лични доходи и други 

лични примања по завршната сметка за 197— година 

I. УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА УСЛОВНО НЕКВАЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ СО ПРИМЕНА НА ПОНДЕРАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ 
ОД ЧЛЕНОТ 7 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

неквалификувани 1,00 
полуквалификувани 1,25 
квалификувани 1,50 
висококвалификувани 1,92 
ниже стручно 1,32 
средно стручно 1,92 
више стручно 2,30 
високо стручно 2,85 
специјалисти и магистри 3,15 
доктори на науки „ 3,50 

ВКУПНО: 

II. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА ДЕЛ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДЕЛ ЗА 
ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА КАЈ ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ КОИ СКЛУЧИЛЕ САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

1. Број на условно неквалификуваните работници (број од колоната 8 под 
вкупно во делот I од овој образец) 

а — Примена на член 4 од Општествениот договор 

2. Просечен бруто личен доход по УНР во стопанството остварен според за-
вршните сметки во претходната година (податокот што го утврдува и об-
јавува СОК) 

3. Стапка на предвидениот пораст на личните доходи според Резолуцијата за 
општествено-економскиот развој на Републиката за тековната година (по-
датокот што го објавува Заедничката комисија за општествено договарање) 

4. Просечен бруто личен доход по УНР во стопанството зголемен со стап-
ката на предвидениот пораст на личните доходи 

реден број 2 x реден број 3 
(реден број 2 + ) _________________________________________ 

100 

б. Дел од доходот за распределба односно средствата за распределба што 
може да се распредели за лични доходи и други лични примања (реден 
број 1 X реден број 4) 

б. Дел од доходот за проширување на материјалната основа на здружениот 
труд (реден број 7 од образецот РДо-6 минус реден број 5 од овој образец) 
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7. Исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 4 и 5 од 
билансот на успехот — посебни податоци колона 4 односно соодветни редни 
броеви од завршните сметки на органот на управата за редовна дејност, 
што се однесуваат за односната година) г— 

8. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични при-
мања (реден број 7 минус реден број 5 од овој образец) р 

б — Примена на член 5 од Општествениот договор 

9. Исплатен бруто личен доход по УНР според завршната сметка од прет-
ходната година (реден број 13 од образецот РДо-2 односно реден број 7 : со 
реден број 1 од овој образец за претходната година) 

10. Дел од доходот за распределба што може да се распредели за личните до-
ходи и други лички примања (реден број 1 X реден број 9) 1 

11. Дел од доходот за проширување на материјалната основа на здружениот 
труд (реден број 7 од образецот РДо-6 минус реден број 10 од овој образец) т 

12. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични при-
мања (реден број 7 минус реден број 10) 

III. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА ДЕЛ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДЕЛ ЗА 
ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА КАЈ ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ ШТО НЕ СКЛУЧИЛЕ САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

1. Број на условно неквалификуваните работници (бројот од колоната 8 под 
вкупно во делот I од овој образец) 

2. Просечен бруто личен доход по условно неквалификуван работник во ор-
ганизацијата исплатен со примена на мерилото за распределба на доходот 
според завршната сметка од претходната година (реден број 13 но не по-
веќе од реден броз 86 од образецот РДо-2 поделен со бројот во колоната 6 
под вкупно од образецот РДо-3 под I односно реден број 2 под III од обра-
зецот РДо-7 за претходната година) 

3. Дел од доходот за распределба односно средствата за распределба што мо-
же да се распредели за лични доходи и други лични примања според чле-
нот 14 од Општествениот договор (реден број 1 помножен со редниот број 2) 

4. Дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд (реден 
број 7 од образецот РДо-6 минус реден број 3 под III од овој образец) 

5. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични при-
мања (реден број 13 од образецот РДо-6 минус реден број 3 од овој образец) 
Дата Раководител Директор, 

на сметководството, 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во делот I се искажува: 

— во колоната 2, просечниот број на вработените без бенифициран стаж, на 
работниците чии работни места не се реизборни и на уметниците што не 
добиле сојузни и републички награди за остварување на полето на уметноста; 

— во колона 5, просечниот број на вработените со бенифициран стаж, работни 
места што се на реизборност и на уметниците што добиле сојузни и репуб-
лички награди за остварување на полето на уметноста; 

— просечниот број на вработените во колона 2 и 5 се утврдува според вкал-
кулираните часови на работа во текот на годината или врз основа на по-
ложбата на работниците на крајот на месецот (реден број 10 односно реден 
број 11, колона 4 од образецот биланс на успехот односно соодветни редни 
броеви од завршната сметка на органите на управата за бројот на врабо-
тените) ; 

— зголемениот коефициент во колона 6 се добива според член 7 од Општестве-
ниот договор кога коефициентите од колона 3 се зголемат за процентот на 
бенифицираниот стаж за работните места за кои се бара реизборност и ра-
ботните места на уметниците и така зголемените коефициенти се внесуваат 
во колона 6; 

— податоците во колоната 2 до 8 ќе се искажуваат со два децимала по струк-
тура на вработените. 

Во делот III: 

— делот III го пополнуваат само организациите на здружен труд и работните 
заедници во општествените дејности што не склучиле самоуправна спогодба. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО 

1. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 4 став 
1 точка 3 и член 81 од Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците во Те-
тово, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Тетово, на својата 
седница одржана на ден 13. XII. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците за подрачјето на Заедницата на 
здравственото осигурување — Тетово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
1. за осигурениците-земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход) се плаќаатг 
а) по стапка од 7% на катастарски приход во 

која се содржани: 
— стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита од 5%, и 
— стапката на придонесот за правата кои За-

едницата сама ги утврдува од 2%; 
б) по 120,00 динари за домаќинство, во кој из-

нос се содржани: 
— износ од 67,80 динари на име придонес за 

задолжителни видови на здравствена заштита, и 
— износ од 52,20 динари на име придонес за 

правата што Заедницата сама ги утврдува; 
в) по 20,00 динари за секое осигурено лице во 

кој износ се содржани: 
— износ од 11,50 динари на име придонес за 

задолжителни видови на здравствена заштита, и 
— износ од 8,50 динари на име придонес за 

правата што Заедницата сама ги утврдува. 
2. За осигурениците-земјоделци кои немаат соп-

ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

а) по 120,00 динари за домаќинство во кој из-
нос се содржани: 

— износ од 67,80 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 52,20 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува; 

б) по 20,00 динари за секое осигурено лице во 
кој се содржани: 

— износ од 11,50 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 8,60 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО 

Бр. 0204-1195 
13 декември 1973 година 

Тетово 
Претседател, 

Аќиф Ферати, е. р. 

2. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 96 од Стату-
тот на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Тетово, Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците во 
Тетово, на својата седница одржана на 13. ХИ. 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА 

РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 
ВО 1974 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1974 година да се 
издвојува средства во фондот за унапредување и 
развој на здравствената служба во височина од 
4,00% од основицата што ја сочинуваат вкупните 
приходи на Заедницата на здравственото осигуру-
вање. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО 
0204 број 1195 

13 декември 1973 година Претседател, 
Тетово Аќиф Ферати, е. р. 

3. 
Врз основа на член 113 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 43 став 1 точ-
ка 5 од Статутот на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Тетово, Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците во Тетово, на својата седница одр-
жана на 13. ХИ. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се утврдува финансискиот план на приходите 

и расходите на Заедницата на здравственото оси-
гурување на земјоделците во Тетово за 1974 година 
кој содржи: 

Задолжителни видови на здравствена заштита 

— вкупни приходи 5.849.600 дин. 
— вкупно издвојување 506.000 дин. 
— приходи по издвојување 5.343.600 дин. 
— вкупни расходи 5.343.600 дин. 

Права од здравствената заштита што заедницата 
сама ги утврдува 

— вкупни приходи 1.887.200 дин. 
— вкупно издвојување 163.200 дин. 
— приходи по издвојување 1.724.000 дин. 
— вкупни расходи 1.724.000 дин. 

II 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во посебниот дел на финансискиот план претста-
вува составен дел на оваа одлука. 
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III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО 

0204 број 1195 
13 декември 1973 година 

Тетово 
Претседател, 

Аќиф Ферати, е. р. 

4. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 92 од Статутот 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Тетово, Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците во 
Тетово, на својата седница одржана на 15. ХИ. 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 

ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА 
ЗА 1974 ГОДИНА 

I 

За обезбедување финансиска стабилност во ра-
ботењето и ликвидноста во извршувањето на об-
врските спрема осигурениците, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им се доверува спроведувањето на здравственото 
осигурување, Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Тетово, ќе издвојува 
средства во резервен фонд. 

II 

Задолжителната резерва во 1974 година ќе се 
пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на здравственото оси-
гурување по стапка од 4,15%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО 

0204 број 1195 
15 декември 1973 година 

Тетово 
Претседател, 

Акиф Ферати, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Дамјан Ѓорев од Скопје, ул. „795", 
блок 2, влез 4, стан бр. 6 — Топаанско Поле, про-
тив тужената Проша Горева од село Вишње, Гр-
ција, сега со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужената Проша Горева во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 

судот или да ја соопшти својата адреса. Во спро-
тивно судот ќе и постави привремен старател кој 
ќе ја застапува до завршувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 497/73. (175) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителката Ри-
стиќ Јулијана од Скопје, против тужениот Живан 
Ристиќ од Скопје, сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужениот Живан Ристиќ, во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во судот или да ја достави својата сегашна адреса. 

Во колку во определениот рок не се јави или 
не ја достави својата точна адреса, ќе му биде по-
ставен старател, кој ќе го застапува во спорот за 
развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр.963/69. (176) 

Пред Окружниот суд во Скопје, покрената е 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
тел ката Ружа Петровиќ, род. Костовска, од Скопје, 
ул. „464" бр. 132/5, против тужениот Александар 
Петровиќ, кој порано живеел во Скопје а сега е 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Александар Петровиќ, 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да 
се јави на судот лично или писмено и да ја сооп-
шти сегашната своја адреса. Во спротивно судот 
ќе му постави привремен старател кој ќе ги за-
стапува неговите интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 590/73. (1) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужител ката Ташиќ Лилјана од 
Скопје, ул. „Иван Козаров" бр. 33, против туже-
ниот Ташиќ Горѓи од Скопје, сега со непозната 
адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Ташиќ Горѓи да се јави 
во судот и ја достави својата точна адреса во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно ќе му биде определен старател во смисла на 
член 77 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите инте-
реси до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 841/73. (2) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по правната работа на тужителот Трпчевски 
Благоја од Тетово, ул. „Иво Рибар" бр. 419, против 
тужената Трпчевска, родена Смилевска Алексан-
дра од Тетово, а сега со непозната адреса, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужената Трпчевска Александра, 
да се јави во судот или да ја соопшти својата се-
гашна адреса во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок, во колку тужена-
та не се јави, ќе и биде определен привремен ста-
рател кој ќе ја застапува во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1647/73. (3) 

Пред Окружниот суд во Скопје тужител ката 
Петрија Арслан, родена Стојанова од Скопје, ул. 
„Никола Тримпаре" бр. 31, поднесе тужба за раз-
вод на брак, против тужениот Арслан-Каракаш Ре-
шат, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Арслан-Каракаш Решат 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да 
се јави во судот лично или да ја соопшти својата 
сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател, кој ќе ги застапува неговите 
интереси по овој предмет. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 699/73. (3) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Милој ков Наум од Ресен, ул. „29 Ноември" бр. 
65, поднесе тужба до овој суд за поништување на 
бракот, против Милој кова Лознана од Детроит, се-
га со непознато место на живеење. Бидејќи туже-
ната е во неизвесност, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
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весник на СРМ" да се јави во овој суд или да оп-
редели свој застапник. Во спротивно на истата ќе 
и биде определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 79/73. (181) 

При овој суд заведен е спор по тужбата на 
Ангелина Котевска од Скопје против Лазор Симо-
новски од село Зашле, Демир Хисар, сега со непо-
зната адреса во Австралија, за развод на брак. По-
ради тоа на тужениот, согласно член 77, став 2, 
точка 4 од ЗПП, му е поставен привремен застап-
ник адвокат Илија Кочовски од Битола, кој ќе го 
застапува со сите права и должности на законски 
застапник се додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се јават пред судот. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 823/73. (4) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен 
спор по тужбата на тужителот Хамити Мазмама 
Изаир од е Пирок, против тужениот Мифтари Ни-
јази и др. од е. Челопек, сега со непозната адреса, 
за долг во вредност од 18.000 динари. 

Се повикува тужениот Нијази Мифтари од село 
Челопек, а сега со непозната адреса, да се јави во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот и тоа 
лично во судот или да ја соопшти својата адреса 
или да определи свој полномошник. Доколку во 
определениот рок не се јави ќе му биде определен 
старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 182/73. 
(177) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово е заведен 
спор по тужбата на тужителот Ајвази Ајвазов Џе-
маил од Тетово, против тужениот Демири Адемов 
Селаи од Тетово, а сега со непозната адреса во 
Германија, за исполнување на договор, вредност 
1.500 нови динари. 

Се повикува тужениот Демири Адемов Селаи да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот или да опреде-
ли свој застапник. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, ќе му биде поставен старател кој ќе го заста-
пува до завршувањето на спорот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 935/71. 
(178) 

Тужителот Сотиров Крсто од село Теарце под-
нел до О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово тужба за рас-
кинување на договор за доживотна издршка, про-
тив тужениот Тодороски Крстов Бранко од село 
Теарце, а сега со непозната адреса во САД. 

Бидејќи тужениот Бранко сега е со непозната 
адреса, се поканува во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави во судот или да определи свој застапник. 
Во спротивно ќе му биде определен старател но 
службена должност. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 532/73. 
(179) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведена е 
тужба од страна на тужителите Кочоски Иљо од 
село Јегуновце и др. против тужените Богоески 
Александар и Томоски Борис од село Јегуновце и 
др. за владение, вредност 500 динари. 

Се повикува тужениот Борис Томоски од село 
Јегуновце, а сега со непозната адреса, да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", или да ја соопшти својата адреса 
или да определи свој застапник. Доколку во опре-
делениот рок не се јави во судот ќе му биде по-
ставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1432/72. 
(180) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Крај ка Џелил Ек-
рем, работник, бивш од Дебар, се води оста-
винска постапка пред Општинскиот суд во Де-
бар. Појавениот наследник Есмае Амедан Врлаку 
кој е со непозната адреса вон територијата на 
СФРЈ, се повикува во рок од една година по обја-
вувањето на овој оглас, да се јави лично пред су-
дот за давање на наследничка изјава или таква да 
испрати на судот. Во спротивно оставината ќе се 
реши во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 12/72 
од 27. ХИ. 1973 година. (5) 

По оставината на покојниот Марке Азис Рама-
дан, земјоделец, бивш од село Тараник, Дебарско, 
се води оставинска постапка пред Општинскиот суд 
во Дебар. Појавениот наследник Улвије Лу-
т е , кој е со непозната адреса вон територијата на 
СФРЈ, се повикува во рок од една година по об-
јавувањето на овој оглас, да се јави лично пред 
судот за давање наследничка изјава или таква да 
испрати на судот. Во спротивно оставината ќе се 
реши во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 15/71 од 
28. ХИ. 1973 година. (6) 

По оставината на покојниот Марке Абдула Сел-
ман, земјоделец, бивш од село Тараник, Дебарско, 
се води оставинска постапка пред Општинскиот суд 
во Дебар. Појавениот наследник Рефик Мар-
ке кој е со непозната адреса вон територијата на 
СФРЈ, се повикува во рок од една година по обја-
вувањето на овој оглас, да се јави лично пред су-
дот за давање на наследничка изјава или таква да 
испрати на судот. Во спротивно оставината ќе се 
реши во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 17/71 од 
28. ХИ. 1973 година. (7) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. II. 1973 година, рег. бр. 40/70, книга I е запи-
шано следното: Откупната станица во Битола, на 
Трговското претпријатие „Обнова" — Осијек, пре-
стана со својата работа и се брише од регистарот 
на стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Обнова" — Осијек од 16. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
139/73. (687) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. I. 1973 година, рег. бр. 30/69, книга II е запишано 
следното: Заводот за урбанизам и архитектура и 
станбено-комунално стопанисување — Охрид, пре-
стана со својата работа и се брише од регистарот 
на стопанските организации, кој го води овој суд, 
поради тоа што истиот прерасна во установа, рег. 
бр. 1/73. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Заводот за урба-
низам и архитектура и станбено-комунално стопа-
нисување — Охрид, број 02-281/1 од 28. XII. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 51/73. (692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. И. 1973 година, рег. бр. 8/72, книга И е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Погонот за 
производство и изградба „Електромонтажа" — Ох-
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рид (Самостојна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице), на Претпријатието за 
дистрибуција и производство на електрична енер-
гија на СРМ „Електромакедонија" — Скопје, уште 
со: изготвување на техничка документација, инве-
стициони програми и проекти; производство на 
електро-опрема и изработка на челични конструк-
ции. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 100/73. (693) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. II. 1973 година, рег. бр. 72/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на петроски благоја, досегашен ди-
ректор на Земјоделската задруга „Кајмакчалан" — 
село Бач, Битолско. 

Се овластува Дилевски Стојче, в. д. директор, 
покрај досегашниот потписник Стефановски Миле, 
да Ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 182/73. (719) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. II. 1973 година, рег. бр. 1/73, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делското стопанство „Градинар" — Охрид, уште 
со: производство на градинарски и ратарски кул-
тури, овошје, млеко, месо, расплоден добиток и ос-
танати земјоделски производи; да врши преработ-
ка на свои и други откупени земјоделски произво-
ди; да врши откуп на сите земјоделски производи 
од физички и правни лица на своето подрачје и 
надвор од него; да врши и промет, на мало и го-
лемо, со сите видови земјоделски производи, пре-
работки од земјоделски производи, јужно овошје и 
зачини; промет на мало и големо со индустриски 
прехранбени производи, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, вештачки ѓубрива, хемиски средства, 
алати и помали земјоделски машини; да врши ус-
луги со своите земјоделски машини на правни и 
физички лица, по потреба да дава репроматеријали 
на своите кооперанти и други производители. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Земјоделското сто-
панство „Градинар" — Охрид, број 02-82 од 5. П. 
1973 година и решението на Одделението за ин-
спекциски служби на Собранието на општината Ох-
рид, Уп. бр. 04-390 од 9. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 97/73, (695) 

задруга „Сапунџица", село Нижеполе, Битолско, 
уште со угостителска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет (задружен совет), број 
24. од 25. I. 1973 година и уверението од Одделе-
нието за инспекциски работи на Собранието на оп-
штината Битола, бр. 04-235/1 од 27. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 158/73. (720) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. III. 1973 година, рег. бр. 5/68, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Градеж-
но-занаетчиското претпријатие „Уметност" — Би-
тола уште со изведување на градежни објекти на 
приземје и спрат. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Градежно-занаетчи-
ското претпријатие „Уметност" — Битола, број 01-2 
од 12. II. 1972 година и уверението на Одделението 
за инспекциски служби на Собранието на општина-
та Битола, 04-441/1 од 18. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 162/73. (721) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. II. 1973 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано 
следното: Продавницата број 8 во Битола, на Мод-
ната конфекција „Солидност" — Прилеп, престана 
со својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Модната конфек-
ција „Солидност" — Прилеп, број 02-2804 од 13. XI. 
1972 година. 

Од окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 135/73. (722) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. II. 1973 година, рег. бр. 8/72, книга II е запи-
шано следното: Претпријатието за изградба и мон-
тажа на далеководи „Далеководи" — Скопје се 
присоединува кон Погонот за производство и из-
градба „Електромонтажа" — Охрид (Самостојна ор-
ганизација на здружен труд со својство на правно 
лице), на Претпријатието за дистрибуција и произ-
водство на електрична енергија во СРМ „Електро-
Македонија" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката, донесена по пат на референдум, од Претпри-
јатието за изградба и монтажа на далеководи „Да-
леководи" — Скопје број 1468 од 28. ХП. 1972 годи-
на и одлуката на работничкиот совет на Претпри-
јатието „Далеководи" — Скопје број 137 од 13. II. 
1973 година и одлуката на Погонот „Електромон-
тажа" — Охрид број 02-394 од 9. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 131/73. (697) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. III. 1973 година, рег. бр. 19/70, книга I е запи-
шано следното: Електромеханичкиот сервис — Би-
тола, на улица „Иван Милутинови!?:" бр. 100, на 
Филијалата во Битола на Деловното здружение 
„Агро Македонија" — Скопје, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на Извршниот одбор на Деловното здружение 
„Агромакедонија" — Скопје, број 1021/2 од 7. III. 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 184/73. (723) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. III. 1973 година, рег. бр. 14/64, книга II е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Тунта Наум, досегашен раководи-
тел на Продавницата во Охрид, на Комбинатот „Ју-
гопластика" — Сплит. 

Се овластува Стојковски Целе, раководител, да 
ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 102/73. (725) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. III. 1973 година, рег. бр. 5/58, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделската 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1. III. 1973 година, рег. бр. 10/72, книга II е запи-
шано следното: Се менува статусот на посебната 
деловна единица — Продавница „Билјана" — Ох-
рид (без својство на правно лице), на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Фото центар" — 
Скопје и се изедначува со другите продавници па 
претпријатието и организационо влегува во со-
став на Економската единица по акустика. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Фото центар" — Скопје, број 110-602 од 
18. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 138/73. (726) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. III. 1973 година, рег. бр. 35/72, книга I е запи-
шано следното: Продавницата во село Дебреште, 
Прилеп, на Пословното здружение „Пољопривреда" 
— Нови Сад, престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации, кој 
го води овој суд, бидејќи истата ја презема Тргов-
ското земјоделско претпријатие „Македонија" — 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на управниот одбор на Работното здружение 
„Пољопривреда" — Нови Сад од 25. И. 1973 година 
и одлуката на работничкиот совет на Трговското 
земјоделско претпријатие „Македонија" — Скопје, 
број 3118 од 31. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 108/72. (729) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1973 година, рег. бр. 26/72, книга II е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Ресен, па Претпријатието за внатре-
шна и надворешна трговија „Рефлекс" — Београд, 
Боримечковски Киро, е разрешен од должност. За 
раководител е поставена Ставрева Зора. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 164/73. (731) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1973 година, рег. бр. 53/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Пого-
нот во село Мороишта, Струга, на Фабриката за 
тули и ќерамиди „Рекорд" — Мороишта, Бунчев-
ски Лазар е разрешен од должност. За раководи-
тел е поставен Пануш Ој лески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 163/73. (733) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. III. 1973 година, рег. бр. 22/61, книга И е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 14 во село Мислешево, Струга, на Зем-
јоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле" 
— Струга, уште со продажба на вештачки ѓубрива, 
зрнеста храна, брашно и трици, како и сувомесни 
и млечни производи и смрзната риба. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Земјоделско-пре-
хранбениот комбинат „Струшко Поле" — Струга, 
бр. 02-3466 од 16. XI. 1972 година и решението на 
Одделението за инспекциски работи на Собранието 
на општината Струга, број 08-1944/1 од 3. II. 1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 156/73. (734) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. III. 1973 година, рег. бр. 9/67, книга И е запи-
шано следното: Продавницата број 2 во Струга, па 
Винарската визба — Охрид, на „Словенија вино" 
— Љубљана, престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации, кој 
го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Винарската визба 
— Охрид на „Словенија вино" — Љубљана, број 
208 од 6. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
Ор. 183/73. (735) 

Конкурсната комисија при Заводот за деца и 
младинци со оштетен вид — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на 1 лекар офталмолог и 1 лекар педи-
јатар или интернист на определено работно време, 
со работно време од 4 часа неделно. 

Настап на работа веднаш. (1543) 

Управниот одбор на НИК „Наша книга" — 
Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 
— директор на ООЗТ за економска пропаганда 

„Македонија-публик" — назначување 
У с л о в и : Кандидатите треба да имаат завр-

шено економски факултет и најмалку пет години 
работен стаж или лице со виша наобразба и нај-
малку десет години работен стаж во економска 
струка од кои пет години на раководни работни 
места. 

Молби со потребните документи и куса биогра-
фија се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. (36) 

Советот на Медицинскиот центар — Титов Ве-
лес, на седницата одржана на 11. XII. 1973 година, 
а на основа член 45 од Статутот на Медицинскиот 
центар — Титов Велес, распишува 

К О Н К У Р С 
за именување — реизбор на началници на службите 

на Медицинскиот центар — Титов Велес и тоа: 

1. Началник на службата за општа медицина 
Услови: 
— завршен медицински факултет 
— 8 години работно искуство како лекар 
2. Началник на службата за брза помош 
Услови: 
— завршен медицински факултет 
— 8 години работно искуство како лекар 
3. Началник на службата за снабдување на крв 

и крвни деривати 
Услови: 
— завршен медицински факултет и положен 

специјалистички испит по интерни болести; 
— 5 години работно искуство како лекар-спе-

цијалист. 
4. Началник на службата за превентивна здрав-

ка заштита 
Услови: 
— завршен медицински факултет, положен спе-

цијалистички испит од една од гранките на пре-
вентивната медицина и 5 години работно искуство 
како лекар-специјалист; или 

— лекар од општа практика и 8 години работно 
искуство како лекар. 

5. Началник на лабораториска служба 
Услови: 
— завршен фармацевтски факултет — специ-

јалистички испит по клиничка биохемија; 
— 5 години работно искуство како специјалист. 
6. Началник на службата за заштита на жената 
Услови: 
— завршен медицински факултет, положен 

специјалистички испит по гинекологија со звање 
примариус, или 

— положен специјалистички испит по гинеко-
логија со 5 години работно искуство како лекар-
специјалист. 

7. Началник на службата за заштита на децата 
Услови: 
— завршен медицински факултет, положен спе-

цијалистички испит по педијатрија со звање при-
мариус, или 
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— положен специјалистички испит по педија-
трија со 5 години работно искуство како лекар-
специјалист. 

8. Началник на службата за заразни заболу-
вања 

Услови: 
— завршен медицински факултет, положен 

специјалистички испит по инфективни болести со 
звање примариус, или 

— положен специјалистички испит по инфек-
тивни болести со 5 години работно искуство како 
лекар-специј алист. 

9. Началник на службата за внатрешни болести 
Услови: 
— завршен медицински факултет, положен спе-

цијалистички испит по интерни болести со звање 
примариус, или 

— положен специјалистички испит по интерни 
болести со 5 години работно искуство како лекар-
специјалист. 

10. Началник на службата за ОРЛ 
Услови: 
— завршен медицински факултет, положен 

специјалистички испит по специјалноста ОРЛ со 
звање примариус, или 

— положен специјалистички испит по специ-
јалноста ОРЛ со 5 години работно искуство како 
лекар-специј алист. 

11. Пом. директор на Медицинскиот центар — 
Титов Велес 

Услови: 
— дипломиран правник со 8 години работно ис-

куство на раководно работно место, или 
— правник со 10 години работно искуство на 

раководно работно место. 
Рокот на конкурсот е 15 дена од објавувањето. 
Некомлетираните молби нема да се земаат 

предвид. 
Кандидатите пријавите ке ги поднесуваат до 

општиот оддел на Медицинскиот центар — Титов 
Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 2. (37) 

Работничкиот совет при ОЗТ „Градски кина" — 
Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на ОЗТ (реизбор) 

Услови: Покрај сите општи услови предвидени 
со Законот и Статутот на претпријатието, канди-
датот треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

1. да има виша школска подготовка и 5 години 
практика во кинематографијата, или средна струч-
на подготовка и 20 години практика во кинемато-
графијата, или средна стручна подготовка и 10 го-
дини практика на раководно работно место во сто-
панството чии предмет на послувањето е филмот, 
или висококвалификуван работник кино-струка со 
20 години практика на кинематографија!^, од тоа 
најмалку 10 години практика на раководно работно 
место во кинематографијата; 

2. на раководното работно место да има пока-
жано организациони и стручни способности; 

3 .да не е осудуван за стопански престап и 
кривично дело; 

4. да не е под истрага; 
5. да поседува општествени и морално-политич-

ки квалитети. 
Со пријавата кандидатот мора да приложи: 
а) препис на свидетелството за школска и 

стручна подготовка; 
б) потврда за должината на работниот стаж и 

движењето на кандидатот во текот на своето рабо-
тење; 

в) потврда дека не постојат пречки за имену-
вање предвидено во член 134 од Законот за канди-
дирање и упис во судскиот регистар на ОЗТ; 

г) општа лична и работна биографија. 
Непотполните и неблаговремените пријави нема 

да се земаат во разгледување. 

Пријавите со потребните документи да се до-
ставуваат во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот на адреса: Претпријатие за при-
кажување на филмови „Градски кина" — Скопје, 
ул. „Маршал Тито" бр. 10. (41) 

Шумарскиот институт — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на следните звања: 

1. Во отсекот за подигање и одгледување на 
шумите 

— еден асистент 
2. Во отсекот за педологија и микробиологија 

со исхрана на шумските почви 
— еден научен соработник 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за организација на научните 
дејности. 

Пријавите се поднесуваат до Шумарскиот ин-
ститут — Скопје, ул. „Енгелсова" бр. 2, во рок од 
15 дена по објавувањето на конкурсот. 

Кон пријавата треба да се приложи: 
— куса биографија, 
— препис од дипломата за завршен факултет, 
— за кандидатот по точката 2 препис од дипло-

мата за академски степен, 
— список на научните и стручните трудови, 

како и самите трудови. (42) 

Конкурсната комисија при Училиштето за ме-
дицински сестри и акушерки — Штип, распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на еден професор по англиски јазик 

Кандидатот треба да има завршено филозоф-
ски факултет — група англиски јазик и да ги ис-
полнува општите услови предвидени со ОЗРО. 

Кон молбата таксирана со 2,00 динари, канди-
датот треба да ги достави и сите потребни доку-
менти за засновање на работен однос по ОЗРО. 

Некомплетирани документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (43) 

Советот на факултетот на Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за еден хонорарен наставник во звањето редовен 
професор, вонреден професор, виш предавач, до-
цент или предавач за предметот Основи на марк-

систичката филозофија 
Услови: 
а) завршен филозофски факултет, група фи-

лозофија и соодветно академско или наставничко 
звање; 

б) завршен факултет на кој што филозофијата 
се слушала најмалку 4 семестри и соодветно ака-
демско звање; 

в) завршен факултет од областа на општестве-
ните науки, соодветно академско звање и положен 
испит по филозофија на филозофскиот факултет, 
група филозофија, според посебна програма во 
обем од 4 семестри; 

г) завршен факултет од областа на општестве-
ните науки, соодветно академско звање и објавено 
значајни научни и стручни трудови од областа на 
филозофијата; 

д) завршен факултет со здобиено звање маги-
стер по филозофија. 

Пријавите во четири примероци, од кои едната 
таксирана со 2 динари таксени марки се поднесу-
ваат до Секретаријатот на факултетот, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (44) 
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Врз основа на член 89 точка 13 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје и член 44 точ-
ка 10 од Законот за високото школство на СРМ, 
Советот на Медицинскиот факултет на Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

— Еден асистент по предметот биохемија 
— Еден асистент по предметот физиологија 
— Три асистенти по предметот судска медицина 
— Еден наставник (во сите звања) по предме-

тот фармакологија 
— Еден вонреден професор по предметот па-

толошка анатомија 
— Еден вонреден професор по предметот пато-

лошка физиологија 
— Еден виш стручен соработник по предметот 

патолошка физиологија 
— Еден стручен соработник по предметот фар-

макологија 
— Еден наставник (во сите звања) по предметот 

анатомија 
— Еден вонреден професор по предметот хи-

стологија и ембриологија 
— Еден асистент по предметот болести на ус-

тата 
— Два асистенти по предметот ортопедија на 

заби и вилици 
— Еден асистент по предметот офталмологија 
— Еден асистент по предметот дерматовенеро-

л оги ја 
— Еден асистент по ортопедија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Статутот на Медицинскиот факул-
тет — Скопје и Законот за високото школство на 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/65). 

Молбите комплетирани со сите документи се 
поднесуваат до Медицинскиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. (45) 

Врз основа на Одлуката донесена од Советот 
во потесен состав на Специјалната болница за ТБЦ 
— Јасеново, Титоввелешко, на својата И-ра ре-
довна седница, одржана на 14. I. 1974 година, Бол-
ницата распишува 

К О Н К У Р С 
за упатување на специјализација на еден лекар по 
специјалноста Микробиологија со паразитологија 

Услови: 
Кандидатите по конкурсот треба да ги испол-

нуваат следните услови: 
— да имаат завршен медицински факултет и 

обавен задолжителен лекарски стаж (приправнич-
ки); 

— положен стручен испит; 
— познавање на еден странски јазик. 
Предност при изборот имаат кандидатите вра-

ботени во оваа болница. 
На избраниот кандидат по овој конкурс, за вре-

ме на социјализацијата му припаѓа личен доход 
во висината определена со Правилникот за распре-
делба на личните доходи или одделната одлука до-
несена за оваа цел од Советот во потесен состав на 
Болницата. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Молбите со потребната документација да се до-
стават до Советот во потесен состав на Болницата. 
Некомплетирани документи нема да се земаат во 
предвид за решавање. (46) 

Врз основа на член 124 од Статутот и член 13 
од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
во здружениот труд на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Нова трговија" — Кратово, Кон-

курсната комисија за избор и реизбор на раковод-
ни работни места, распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на раководно работно место 

шеф на Комерцијалното одделение 
Покрај општите услови предвидени во Законот 

за меѓусебните односи во здружениот труд, канди-
датите треба да ги исполнуваат и следните услови: 

а) Економски факултет со 1 година работно 
искуство, или 

б) Виша економска школа — комерцијален смер 
со 2 години работно искуство. 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги 
приложат потребните документи. 

Пријавите со ^комплетирани документи нема 
да се земат во предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со прилозите се поднесуваат на гор-
ната адреса. (47) 

Советот на Високата музичка школа во Скопје 
врз основа на Одлуката од 17. I. 1974 година, член 
44 точка 10 од Законот за високото школство на 
СРМ, член 1 став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за начинот на пополнува-
ње на работните места со неполно работно време, 
распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на наставници и стручни 

соработници и тоа: 
1. Еден постојан наставник во сите звања или 

стручен соработник по предметот Сценски движења 
со акробатика; 

2. Еден хонорарен наставник во сите звања или 
хонорарен стручен соработник по предметот Осно-
ви на марксистичката филозофија. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат ус-
ловите од Законот за високото школство на 
СРМ. Покрај пријавата таксирана со 2 динара, 
кандидатите треба да поднесат диплома за завр-
шен факултет и кратка биографија. Предност 
имаат кандидати со објавени научни или стручни 
трудови, уметничка и педагошка дејност од својата 
специјалност. 

Молбите со документи да се поднесат до Се-
кретаријатот на Високата музичка школа во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

За поблиски информации кандидатите можат 
да се обратат на телефон број 51-937. (48) 

Советот на ООЗТ Клиника за очни болести при 
Медицинскиот факултет во Скопје, на својата сед-
ница одржана на 12. ХИ. 1973 година, врз основа 
на одлуката број 1834 и Статутот на Клиниката 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на две работни места 
на одделенски лекари-специјалисти 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

1. Општите услови предвидени со закон 
2. Да се лекари специјалисти — офталмолог*! 
3. Да поседуваат морално-политички квалитети 
Молбите со документите за школската и струч-

ната спрема да се доставуваат до архивата на Кли-
никата во рок од 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. (49) 

Врз основа на член 52 од Статутот на Фабри-
ката за декоративни ткаенини „Карпош" — Крива 
Паланка, Конкурсната комисија распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место комерцијален 
директор и реизбор на работното место финанси-

ски директор 
У с л о в и : Покрај општите услови предвидени 

со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и овие посебни услови: 
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— да имаат завршено економски факултет и 
работно искуство над 5 години на раководно ра-
ботно место, 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Пријавите со сите документи се доставуваат до 

Конкурсната комисија при Фабриката за декора-
тивни ткаенини „Карпош" — Крива Паланка, ул. 
„Маршал Тито" бр. 5, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Непотполните и неблаговремени пријави нема 
да се земаат предвид при разгледувањето. (1544) 

Врз основа на член 89 точка 13 од Статутот на 
Медицинскиот факултет во Скопје и член 44 точ-
ка 10 од Законот за високото школство на СРМ, 
Советот на Медицинскиот факултет на Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— Еден асистент по предметот дерматовенерологија 
— Еден асистент по предметот биохемија 
— Два асистента по предметот гинекологија и аку-

шерство 
— Еден асистент по предметот хигиена 
— Еден асистент по предметот интерна медицина 
— Еден асистент по предметот патолошка анатомија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Статутот на Медицинскиот факултет 
— Скопје и Законот за високото школство на СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65). 

Молбите комплетирани со сите документи се 
поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот 
факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. (1545) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ стоковна 
куќа „Скопје" — Кавадарци 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
директор на ООЗТ 

Услови: Покрај општите услови предвидени со 
Законот за конституирање на организациите на 
здружен труд и уписот во судскиот регистар, кан-
дидатот треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

— да има завршено правен или економски фа-
култет со најмалку 10 години работно искус-
тво на раководни должности во стопанството, 

— да има виша стручна спрема и 12 години ра-
ботно искуство на раководни работни долж-
ности во стопанството, 

— да има средна стручна спрема и најмалку 15 
години работно искуство на раководни 
должности во стопанството. 

Кандидатот е обврзан да поднесе програма за 
развојот на ООЗТ. 

Пријавите со доказите во смисла на условите 
кандидатите да ги поднесуваат до Комисијата за 
спроведување на конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
неговото објавување. (1546) 

Врз основа на член 20 од Законот за судовите 
од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе врши избор на: 

— претседател на Окружниот суд во Битола, 
— судија на Окружниот суд во Битола; и 
— судија на Окружниот суд во Скопје. 
Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-

ловите од член 40 од Законот за судовите од оп-
шта надлежност („Службен лист на СФРЈ" 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. 
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