
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 4 октомври 1976 
С к о п ј е 

Број 31 ч Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

316. 
Врз основа на член 198 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ ПОЗНАВАЊАТА НА ВОЗАЧ 
НА МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СЛУЧАИ КОГА ЌЕ 
НАПРАВИ ПОГОЛЕМ БРОЈ ПОТЕШКИ СООБРА-
ЌАЈНИ ПРЕКРШОЦИ ИЛИ КОГА НЕ КЕ ПО-
БАРА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВОЗАЧКАТА ДОЗ-
ВОЛА ОДНОСНО ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ НА 
ТРАКТОР ВО РОК ОД ЕДНА ГОДИНА ОД ДЕ-
НОТ НА ИСТЕКОТ НА НЕЈЗИНОТО ВАЖЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

и начинот на проверување познавањето на пропи-
сите за безбедност на сообраќајот и потребната 
вештина за управување со моторно возило, трак-
тор, работна машина, мотокултиватор и велосипед 
со мотор во сообраќајот на пат во случаи кога 
возачот на моторно возило во краток временски 
период ќе направи поголем број потешки сообра-
ќа јни прекршоци или во случаи кога возачот не 
побара продолжување на возачката дозвола од-
носно дозвола за возач на трактор во рок од една 
година од денот на истекот на нејзиното важење. 

Член 2 
Возач на моторно возило и возач на трактор се 

упатува на проверување познавањето на пропи-
сите за безбедност на сообраќајот и потребната 
вештина за управување со моторно возило во соо-
браќајот на пат ако во време од 6 месеци стори: 

1. два или повеќе прекршоци за кои во ре-
довна прекршочна постапка е изречена со право-
силна одлука заштитна мерка одземање на возач-
ка дозвола односно дозвола за возач на трактор; 

2. на јмалку две сообраќајни незгоди или една 
сообраќајна незгода и најмалку уште еден сообра-
ќаен прекршок за кои во редовна прекршочна по-
стапка е донесена правосилна одлука; 

3. Најмалку два сообраќајни прекршоци за кои 
со правосилна одлука му е изречена казна затвор. 

Освен под условите од претходниот став воза-
чот на моторно возило и возачот на трактор се 
упатува на проверка и доколку стори кривично 
дело загрозување безбедноста на сообраќајот за кое 
е изречена со правосилна судска одлука казна зат-
вор во траење подолго од една година или му е 
изречена мерка за безбедност одземање на возач-
ка дозвола или забрана на вршење занимањето во-
зач на моторно возило во траење подолго од една 
година. 

Возач на работна машина, мотокултиватор и 
велосипед со мотор, под условите од ст. 1 и 2 на 
овој член се упатува на проверка на знаењата на 
сообраќајните знаци и основните правила на соо-
браќајот на , патиштата и потребната вештина за 
управување со работна машина, мотокултиватор 
односно велосипед со мотор. 

Член 3 
Возач на моторно возило и возач на трактор 

што во рок од една година од денот на истекот 
на важењето на возачката дозвола односно дозво-
лата за возач на трактор не го продолжи нејзи-
ното важење, се упатува на проверување на поз-
навањата по прописите за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата односно по сообраќајните зна-
ци и основните правила за сообраќајот на патиш-
тата. 

Член 4 
Општинскиот орган за внатрешни работи к а ј 

кого возачот се води во евиденција со решението 
упатување на проверување на познавањата ја 

одредува областа односно делот од возачкиот испит 
по кој треба да се спроведе проверката и го утвр-
дува рокот на проверката кој не може да биде 
подолг од 30 дена. 

Член 5 
Проверката на познавањата на возач на мотор-

но возило, возач на трактор, работна машина, мо-
токултиватор и велосипед со мотор од член 2 на 
овој правилник како и возач кој не ќе побара про-
должување на возачката дозвола односно дозво-
лата за возач на трактор во рок од една година 
од денот на истекот на нејзиното важење, се врши 
ка начин пропишан за полагање на возачкиот ис-
пит за возач на моторно возило или возачки испит 
за возач на трактор, односно на начин пропишан 
за проверка на знаењата заради издавање на во-
зачката потврда за возач на работна машина, мото-
култиватор или велосипед со мотор. 

Трошоците за проверката на возач на моторно 
возило и возач на трактор ги сноси возачот. 

Член 6 
Возач кој при проверката на познавањата не 

постигнал задоволителни резултати се упатува на 
повторна проверка. 

За возачот на моторно возило и возач на 
трактор на кој управувањето со возилото му е ос-
новно занимање а на проверката на познавањата 
не постигнал задоволителни резултати, општински-
от орган за внатрешни работи ја известува орга-
низацијата, заедницата односно органот каде ли-
цето е вработено. 

Повторно проверување на познавањата на во-
зач на моторно возило може да се спроведува во 
временски период кој не може да биде пократок 
од 7 дена. 

Член 7 
За возачите упатени за проверување на позна-

вањата се води регистар кој содржи: реден број, 
презиме и име на возачот; година на раѓање; број 
и дата на решението за упатување на проверува-
ње; број и категорија на возачката дозвола, дозво-
лата за возач на трактор или возачката потврда; 
од која област односно дел од возачкиот испит се 
проверува, и после колку проверки возачот пока-
ж а л задоволителен резултат. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 05-7754/1 Републички секретар 
8 септември 1976 година за внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ОСНОВНА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
— ШТИП 

354. 
Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), 
член 22, став 3 од Статутот на Заедницата на ос-
новното образование и Одлуката на Собранието на 
општината Штип од 28 март 1974 година, Собра-
нието на Заедницата на основното образование — 
Штип, на редовната седница одржана на 11 март 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И УСТА-

НОВИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од: 
— личен доход од работен однос; 
— личен доход од земјоделска дејност; 
— личен доход од самостојно вршење на сто-

панска дејност, и 
— личен доход од самостојно вршење на не-

стопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите на Самоуправната ин-

тересна заедница на основното образование — 
Штип ќе изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 4%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 2,80%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 4%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 4°/о. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1976 
година. 

Бр. 20 
16 септември 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Никола Ценев, е. р. 

СИЗ НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП 

355. 
Врз основа на член 11 и 23 од Самоуправната 

спогодба за основање на Самоуправната интересна 
заедница за култура и член 11, 22, 23, 24 и 46 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
култура, Извршниот одбор на Собранието на За -
едницата, на седниците одржани на 11 февруари 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот од стопанството, од личен до-
ход од работен однос, од личен доход од земјодел-
ска дејност, од личен доход од самостојно вршење 
на нестопанска дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Самоуправната интересна заедница на културата 
од подрачјето на општина Пробиштип ќе изне-
суваат: 

— придонес од доход од стопанството, по стап-
ка од 0,20%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
во нестопанството, по стапка од 0,15%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска дејност, по стапка од 2%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1. I. 1975 година. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

пува да важи Одлуката за утврдување на стап-
ките за Самоуправната интересна заедница на кул-
турата за 1974 година. 

Број 9/1975 
20 февруари 1975 година 

Пробиштип 
Претседател, 

дип. екон. Зашев Милан, е. р. 

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — МАКЕ-
ДОНСКИ БРОД 

356. 
Врз основа на член 11 од Законот за самоу-

правните интересни заедници за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 14 
од Статутот на Општинската самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, на седницата одржана на 20 ап-
рил 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД 
ДОХОДОТ ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД, ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛ-
СКА ДЕЈНОСТ ЗА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛ-
НА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот од личен доход од работен однос, придо-
несот од доходот на основните организации на 
здружен труд и придонесот од личен доход од 
земјоделска дејност по основот по кој се обезбеду-
ваат средства за Општинската заедница за соци-
јална заштита на општината Македонски Брод. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос, придонесот од доходот од организа-
циите на здружениот труд и придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност што се изведува за 
Заедницата за социјална заштита на општината 
Македонски Брод за 1976 година изнесува: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,30%; 

— придонес од доходот од организациите на 
здружен труд, по стапка од 0,20%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2,20%. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година и ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Македонски Брод". 

Бр. 08-759/1 
22 април 1976 година 
Македонски Брод 

Претседател, 
Стојан Кофилоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ —-
МАКЕДОНСКИ БРОД 

357. 

Врз основа на член 19 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на образованието 
(,.Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23 од 
Статутот на Заедницата на основното образование 
на општината Македонски Брод, Собранието на За -
едницата, на седницата одржана на 25 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И НА ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦА-
ТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОП-

ШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД ЗА 1976 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход на работниците и на дру-
гите работни луѓе по основ на кои се обезбедуваат 
средства за Заедницата на основното образование 
на општината Македонски Брод. 

Член 2 
Стапките на придонесите од личен доход на 

работниците и на другите работни луѓе по кои ќе 
се плаќаат средства на Заедницата на основното 
образование на општината Македонски Брод изне-
суваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 4%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 5%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 5%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 5%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен гласник на општината 
Македонски Брод", а ќе се применува од 1 јану-
ари 1976 година. 

Член 4 
Примерок од Одлуката да се достави до сите 

делегати на Заедницата на основното образование, 
Службата на општественото книговодство — екс-
позитура Кичево, Општинската управа за приходи 
и архивата на Заедницата. 

Број 19 
25 март 1976 година 
Македонски Брод 

Претседател, 
Злате Видески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — МАКЕДОНСКИ БРОД 

358. 
Врз основа на член 60, став 1, точка 4 од Зако-

нот за определени облици на општествена заштита 
на децата и за самоуправните интересни заедници 
за општествена заштита на децата („Службен вес-
ник на СРМ", број 5/74) и член 14, став 1, алинеја 
четврта од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата на општина Македонски Брод, Собранието на 
Општинската заедница за детска заштита, на тре-
тата редовна седница одржана на 3 февруари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 
ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ 
БРОД 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од личен доход од работен однос по ос-
нов на кои се обезбедуваат средства за Заедницата 
за општествена заштита на децата на општина Ма-
кедонски Брод. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос на работниците, што се издвојува за 
Заедницата за општествена заштита на децата на 
општина Македонски Брод за 1976 година, изне-
сува: 

— придонес од личен доход од работен однос 
0,50%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен гласник на општина 
Македонски Брод", а ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Број 08-234/1 
3 февруари 1976 година 

Македонски Брод 
Претседател, 

Љубица Толеска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — МАКЕДОНСКИ 
БРОД 

359. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23, точка 5 
од Статутот на Општинската заедница на културата, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 

-на културата на општина Македонски Брод, на сед-
ницата одржана на 14 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗА-

ЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА 
МАКЕДОНСКИ БРОД 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од личен доход од работен однос по основ 
на кои се обезбедуваат средства за Заедницата на 
културата на општина Македонски Брод. 

Член 2 
Стапките на придонесот од личен доход од 

работен однос и придонесот од доходот на орга-
низациите на здружен труд што се издвојуваат за 
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Заедницата на културата на општина Македонски 
Брод за 1976 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход работен однос, по 
стапка од 0,10%; 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд, по стапка од 0,10%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година и ќе се објави во „Службен гласник на 
општина Македонски Брод". 

Бр. 08-948/1 
14 април 1976 година 
Македонски Брод 

Претседател, 
Воислав Станоески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
МАКЕДОНСКИ БРОД 

360. 
Брз основа на член 27 од Законот за физичка 

култура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница на физичката култура на општината Ма-
кедонски Брод, на првата конститутивна седница 
одржана на 28 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРИ-
ДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1975 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на пррг-

донесот од личен доход од работен однос и придо-
несот од доходот на основните организации на 
здружен труд, по основот на кои се обезбедуваат 
средства за Општинската интересна заедница на 
физичката култура на општината Македонски 
Брод. 

Член 2 
Стапката на придонесот од личен доход од 

работен однос што се издвојува за Заедницата на 
физичката култура на општината Македонски Брод 
и стапката на придонесот од доходот на основните 
организации на здружениот труд за 1975 година 
изнесува: 

— придонес од личен доход од работен од-
нос — 0,15%; 

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружениот труд — 0,10%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 го-
дина и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Македонски Брод". 

Бр. 597 
28 март 1975 година 
Македонски Брод 

Претседател, 
Стојко Стојкоски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — МАКЕДОНСКИ 
БРОД 

361. 
Собранието на Самоуправната интересна заед-

ница на станувањето на општината Македонски 
Брод, врз основа на член 10, став 1, точка 5 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) 

и член 17, став 1, точка 6 од Статутот на Само-
управната интересна заедница на станувањето, на 
седницата одржана на 14 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Се утврдува висината на стапката на придо-

несот за станбена изградба и тоа: 
— 4'°/о придонес од доходот на основните орга-

низации на здружениот труд; и 
— 4% придонес од бруто личен доход од работ-

ниците во ^стопанските дејности. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружен труд и другите само-
управни организации од областа на стопанството, 
вклучувајќи ги и организациите на здружен труд 
регистрирани како установи, распоредени во обла-
ста од 1—8 од Номенклатурата за распределување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот до-
ход, намален за пресметаните законски и дого-
ворни обврски, освен данокот на доход. 

Член 3 
Обврзниците на придонесот од доходот плаќаат 

аконтации — придонес секој месец 4% од доходот 
остварен од претходниот пресметковен период, од-
носно конечно со завршната сметка за претход-
ната година. 

Член 4 
Обврзници на придонесот од личен доход се 

работниците што остваруваат личен доход од рабо-
тен однос освен работниците од член 2 од оваа 
одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Бр. 01-25 
23 април 1976 година 
Македонски Брод 

Претседател, 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
КРУШЕВО 

362. 
Врз основа на член 19 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на образованието 
(. Службен весник на СРМ", бр. 5/74), член 20 од 
Самоуправната спогодба за основање на Заедни-
цата на основното образование на општина Кру-
шево и член 21 од Статутот на Заедницата, Собра-
нието на Заедницата на основното образование на 
општина Крушево, на седницата од 30 декември 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход на работниците и дру-
гите работни луѓе по основ на кои се обезбеду-
ваат средства за Заедницата на основното образо-
вание на општина Крушево. 
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Член 2 
Стапките на придонесите од личен доход по 

кои ќе се плаќаат средства за Заедницата на ос-
новното образование на општината Крушево из-
несуваат : 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 4,60% на бруто личните доходи; 

2. придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 2%; 

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 2%; 

4. придонес од самостојно вршење на несто-
панска дејност, по стапка од 27г. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен гласник на општината 
Крушево", а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Член 4 
По еден примерок од Одлуката се доставува 

до членовите на Заедницата на основното образо-
вание, СОК и Општинската управа за приходи — 
Крушево. 

Бр. 02-138/1 
30 декември 1974 година 

Крушево 
Претседател, 

Илија Дамчески, е. р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — КИЧЕВО 

363. 
Врз основа на член 14 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Кичево, а на предлог 
на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — КИЧЕВО ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност, од личен доход од вршење на нестопанска 
дејност и од вршење на земјоделска дејност за 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата. 

П 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,50%; 

— придонес од земјоделска дејност — по стап-
ка од 0,50%; 

— придонес од вршење на стопанска дејност 
— по стапка од 0,50%; 

— придонес од вршење на нестопанска дејност 
— по стапка од 0,50%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 01-66/1 
29 април 1976 година Претседател, 

Кичево Боро Јованоски, е. р. 

СИЗ НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КИЧЕВО 

364. 
Врз основа на член 31, став 1 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и за материјалното обезбедување за време на 
привремената безработност („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/74^ и член 17, став 1, точка 5 од Ста-
тутот на Општинската заедница на вработувањето 
— Кичево, Собранието на Општинската заедница 
на вработувањето — Кичево, на одржаната У-та 
седница на 30 октомври 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

— КИЧЕВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 1976 

година се утврдува на 0,75%. 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход од работниците во кој се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход). 

Член 2 
Придонесот за вработување што го плаќаат 

јЗтгословенските работници вработени во странство 
и работните луѓе што вршат дејност со личен труд 
л со средства во сопственост на граѓаните се пре-
сметува од основицата што ја утврдува Републич-
ката заедница на вработувањето. 

Член 3 
Придонесот за вработување го пресметуваат и 

уплатуваат: 
— организациите, за своите работници; 
— работните луѓе што вршат дејност со личен 

труд и со средства во сопственост на граѓаните, 
за работниците вработени ка ј нив и за себе, ако и 
самите се обврзници на придонесот; 

— југословенските работници вработени во 
странство кои се обврзници на придонесот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Дел. бр. 02-33/1 
13 јануари 1976 година 

Кичево 
Претседател, 

Звонимир Павичиќ, е .р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КИЧЕВО 

365. 
Врз основа на членовите 23—29 од Статутот на 

Општинската заедница на културата — Кичево, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 3 јули 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружен труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход заради обезбедување средства на Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
општината Кичево. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 2 
Во текот на 1975 и 1976 година, стапките на 

придонесите ќе бидат: 
1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 

0,50%; 
2. придонес од личен доход од работен однос од 

нестопанска дејност, по стапка од 1%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 1%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1%; 
5. од доходот на нестопанските дејности, по 

стапка од 1%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 
година. 

Бр. 44/1 
14 јули 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Стојмир Симјаноски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КИЧЕВО 

366. 
Собранието на Самоуправната интересна заед-

ница на станувањето на општината Кичево, врз 
основа на член 10, став 1, точка 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на станувањето 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 49/74) и член 19, 
став 1, точка 5 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на станувањето, на седницата 
одржана на 26 ноември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Се утврдува висината на стапката на придо-

несот за станбена изградба и тоа: 
— 4% придонес од доходот на основните орга-

низации на здружениот труд, и 
— 4% придонес од бруто личен доход од работ-

ниците во нестопанските дејности. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружениот труд и другите 
самоуправни организации од областа на стопанст-
вото, вклучувајќи ги и организациите на здруже-
ниот труд регистрирани како установи, распореде-
ни во областите од 1—8 од Номенклатурата за рас-
поредување на стопанските и другите организации 
и државни органи по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход. 

Член 3 
Обврзниците на придонесот од доходот плаќаат 

аконтација на придонес секој месец 4°/о на доходот 
остварен од претходниот пресметковен период, од-
носно конечно со завршната сметка за тековната 
година. 

Член 4 
Обврзници на придонесот од личниот доход се 

работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците од член 2 од оваа 
одлука. Основица за пресметување на придонесот 
е бруто личниот доход. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

Број 02-22/75 
26 ноември 1975 година 

Кичево 
Претседател, 

Вецко Кацевски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Јашаровска Магбуле, по татко Кантурова од се-
ло Царев Двор, поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на брак против Јашаровски Нефаис од Ресен, 
сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Нефаис е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во 
овој суд или да одреди свој застапник. 

Во спротивно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 551/76. 
(бб) 

Мирем Јонуз, родена Сабанова од Битола, ул. 
„Т. Димитровски" бр. 13, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на брак против Кемал Јонузи од Би-
тола, ул. „Т. Димитровски" бр. 13. Тужениот сега 
е со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Ќемал е во неизвесност се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во 
спротивно ќе му биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 568/76. 
(68) 

Хурије Риза Куртиш од Ресен, ул. „Ј. Јоси-
ф о в о м " бр. 34, поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на брак против Џевад Назми Јусуф од Охрид, 
ул. „Д. Груев" бр. 170, сега со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи тужениот Џевад е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. 

Во спротивно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 430/76. 
(69) 

При овој суд заведен е спор за развод на брак 
по тужбата на Климе Тунтевиќ од село Цапари, 
Битолско, сега во САД, против Надежда Тунтевиќ, 
родена Стевановиќ од истото село, сега со непозна-
та адреса во САД. Поради тоа на тужената сог-
ласно член 77 став 2 точка 4 од ЗПП и е опре-
делен привремен застапник адв. Гоце Милошевски 
од Битола. Тој ќе ја застапува со сите права и 
должности на зак. застапник се додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се јават пред су-
дот или додека старателскиот орган не постави 
старател. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 464/76. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор Алии Ризов Алија од 
соло Теново, против Идајет Сами Билјали од село 
Теново за неосновано збогатување. Бидејќи туже-
ниот е со непозната адреса во Германија, се пови-
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кува да се јави на судот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или да ја соопшти адре-
сата. По истекот на овој рок судот ќе му постави 
старател кој ќе се грижи за неговите права до 
окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 1563/75. 
(67) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 40 од 23. П. 1976 година, на регистар-
ската влошка бр. 378, го запиша во судскиот ре-
гистар конституирањето на РО „Жито ориз", со 
седиште во Кочани, настаната со издвојувањето на 
ООЗТ „Жито Македонија" — Филијала — Кочани 
од составот на РО „Жито Македонија" —: Скопје. 

Предмет на работење: 
— производство и преработка на: житарици, 

брашно, бел ориз, производи од ориз — глазиран 
и неглазиран, леб, бели печива, сточна храна, гоење 
на свињи, согорена оризова лушпа, детергенти од 
согорена оризова лушпа; 

— откуп на: сите сорти житарици, оризова ар-
па и бел ориз, сточна храна, афионско семе, афи-
онски шишарки, сончоглед, грав, леќа, кикиритки, 
живина, јајца, жива стока, волна, месо и месни 
производи, млеко и млечни производи, овошје, ри-
ба, конзервирано месо, конзервирана риба, овошје 
и зеленчук како и мешано (зеленчук со риба и 
месо), лековити растенија; 

— промет со следните артикли: житарици, 
брашно, леб, бели печива, ориз и производи од 
ориз, варива, грав, леќа, месо и месни производи, 
млеко и млечни производи, градинарски произво-
ди, овошје, сите видови конзерви (месни, рибни, 
овошни и зеленчукови), тестенини, тестенински про-
изводи, производи врз база на ориз, шеќер, какао, 
супи и готови варива, зачини, сточна храна, афи-
онско семе, афионски шишарки, сончоглед, кики-
ритки, јајца, сточна храна, живина, жива стока, 
волна, амбалажа од секаков вид, разна опрема (ме-
шани, делови и др. материјали), цигари, тутун, ки-
брит, гумени и пластични производи, вештачки ѓу-
бриња, земјоделски и други заштитни средства, 
хемиски препарати од сите видови, семиња и се-
менски материјали за репродукција за сите ж и -
тарици и градинарски производи, садници, цвеќе, 
земјоделски алати и машини, пластика и пластич-
ни производи, јута и јутени производи, хартија и 
амбалажа од хартија, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, железарска и метална стока, спортски 
риболовен прибор, колонијални прехранбени и не-
прехранбени стоки, стаклени производи, метална и 
друга амбалажа, етерични масла, гума, градежна 
опрема и градежен материјал, транспортни услуги, 
огревен материјал, детергенти од согорена лушпа, 
бои и лакови, мазива, точење на алкохол, обаву-
вање на туристичко-угостителски услуги, производ-
ство и промет со детска храна, готови и полуготово! 
јадења, инстант производи и диетална храна, како 
и секаков допуштен вид на кооперација со инди-
видуалните и други земјоделски производители за 
нивните производи наведени во овој прилог, т.е. и 
други видови на деловно-техничка соработка со 
други партнери. 

Во правниот промет со трети лица настапува 
самостојно и целосно, исто така одговара — самос-
тојно и целосно. 

Димитар Иван Адамов, директор со целосно 
овластување во правниот промет со трети лица. 

Други овластени лица, се: Михаил Бојаџиски, 
Петар Арсов, Борис Костадинов и Методи Хаџи 
Паунов. 

Директорот Димитар Иван Адамов потпишува 
сам, а останатите потписници потпишуваат по 
двајца. 

Во составот на РО „Жито ориз" — Кочани спа-
ѓаат и следните деловни единици: 

1. РО „Жито ориз" — Кочани, Деловна едини-
ца — Продавница број 4, со седиште во е. Грдовци, 
Кочанско. 

Предмет на работење: 
— чување и промет на алкохолни и безалко-

холни пијалаци; 
— чување и промет на сите видови брашно и 

сточна храна; 
— чување и промет на сите видови прехран-

бени и трговски стоки; 
— чување и промет на сите видови репрома-

теријали — вештачки ѓубриња и други препарати 
во земјоделството; 

— откуп на оризова арпа и бел ориз. 
Раководител: ѓорѓи Стојанов. 
2. РО „Жито ориз" — Кочани, Деловна едини-

ца — Продавница број 19, со седиште во село 
Спанчево — Кочанско. 

Предмет на работење: 
— чување и промет со алкохолни и безалкохол-

ни пијалаци, сите видови брашно и сточна храна, 
сите видови прехранбени и трговски стоки, чување 
и промет со сите видови репроматеријали — веш-
тачки ѓубриња и други препарати во земјоделство-
то и земјоделски препарати, откуп на оризова ар-
па и бел ориз. 

Раководител: Благој Наков. 
3. РО „Жито ориз" — Кочани, Продавница бр. 

12-а, со седиште во село Оризари, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица бр. 2. 
Раководител: Мите Донев. 
4. РО „Жито ориз" — Кочани — Продавница 

бр. 18, со седиште во село Соколарци, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— исто како деловната единица број 2. 
Раководител: Стојчо Нушев. 
5. РО „Жито ориз" — Кочани, Продавница број 

20, со седиште во село Тработивиште, Делчевско. 
Предмет на работење: 
— чување и промет со алкохолни пијалаци, чу-

вање и промет со сите видови брашно и сточна 
храна, сите видови прехранбени и трговски стоки, 
сите видови репроматеријали во земјоделството и 
земјоделски препарати. 

Раководител: Цвета Маневска. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

записникот на собирот на работните луѓе при РО 
„Жито ориз" — Кочани, бр. 605 од 30. I. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
40/76. (179) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 70 од 23. Ш. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 56, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашниот ш е ф на книговод-
ството Маневска Велика престанува да ја потпи-
шува ОЗТ — Здравствен дом, со седиште во Про-
биштип, а за потписници на истиот се овластени 
лицата: д-р Димитар Игнатов, директор, и Ампе 
Арков, пом. директор. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Здравствениот дом — Про-
биштип, бр. 183 од 12. Ш. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 70/76. (180) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 120 од 29. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 104 го запиша во судскиот 
регистар бришењето на шефот на сметководство-
то на РО — Станбено комунално услужно претпри-
јатие, со седиште во Пробиштип, Делчо Миланов. 
Во иднина работната организација ќе ја потпишу-
ва само директорот ѓорѓи Спасовски. 
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Станбеното комунално ус-
лужно претпријатие — Пробиштип, бр. 01-197 од 
19. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
120/76. (181) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 73 од 25. Ш. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 375, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашниот директор на Цен-
тралното основно училиште „Никола Карев" — Ра-
довиш, односно в.д. директор Горѓи Василев е раз-
решен од должност, а на негово место е именуван 
за директор Хаџи-Василев Томислав, директор, со 
потполни и неограничени права во однос на заста-
пувањето и потпишувањето на организацијата на 
здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Централното основно учи-
лиште „Никола Карев", бр. 04-80/1 од 26. П. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
73/76. (182) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 43 и 44 од 27. П. 1976 година, на ре-
гистарската влошка бр. 367, го запиша во судскиот 
регистар основањето на следните деловни единици 
на РО за промет на големо и мало извоз-увоз 
„Југопромет" — ООЗТ — Прехрана и колонијал 
со откуп на земјоделски производи, со седиште во 
Струмица и тоа: 

1. Деловна единица — Продавница бр. 50, со 
седиште во Струмица, ул .„Димитар Влахов" бб. 

Предмет на работење: 
— продажба на секаков вид свежо месо за 

исхрана на населението, секаков вид смрзната ж и -
вина за исхрана на населението, колбаси, сувомес-
ни производи, конзервирани месни производи за 
исхрана на населението во рамките на регистраци-
јата на основната работна организација. 

Раководител: Димитар Спасов. 
2. Деловна единица — Продавница бр. 75, со 

седиште во Струмица, ул. „Димитар Влахов" бб. 
Предмет на работење: 
— продажба на секаков вид прехранбена, коло-

нијална и индустриска стока за потребите на насе-
лението, железарија, акустика, бела техника, на-
мештај, текстил и галантерија во рамките на ре-
гистрацијата на РО и регистрацијата на ООЗТ. 

Раководител: Арсов Симеон. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на РО „Југопро-
мет" ООЗТ „Прехрана и колонијал" — Струмица, 
бр. 02-1144/1 од 26. П. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
43 и 44/76. (183) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 71 од 24. Ш. 1976 година, на регистар-
ската влошка бр. 273, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Општинската служба за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство, со седиш-
те во Струмица престана да постои, бидејќи се при-
пои кон З И К „Струмица" ООЗТ „Кооперација" — 
Струмица — село Дабиље. 

Престанокот на работната организација — Оп-
штинска служба за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство — Струмица се запиша во ре-
гистарот врз основа на одлуката на работната за-
едница на истата бр. 02-84 од 27. V. 1975 година и 
одлуката на Деловниот одбор на Работната органи-
зација ЗИК „Струмица" бр. 02-968/1 од 29. IV. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 71/76. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 72 од 24. Ш. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 215 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Деловата единица — Служ-
ба за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство, со седиште во Струмица, ул. „Сандо Масев" 
бр. 5, на ЗИК „Струмица" — Струмица, ООЗТ 
„Кооперација" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— субвенционирање на производството преку 

набавка на сортен семенски и посадочен материјал, 
како и семе од расови расплодници за вештачко 
осеменување на добиток; 

— изведување на демонстративни производни 
опити во врска со фитозаштитата и други агро-
технички и зоотехнички мерки сврзани со интен-
зификацијата на индивидуалното земјоделство; 

— финансирање изработката на конкретни про-
грами, проекти и модели за одделни индивидуал-
ни стопанства; 

— финансирање на мерките за стручно земјо-
делско образование на производителите, како и 
врши други работи во врска со унапредувањето на 
индивидуалното земјоделство. 

Раководител: Јован Илиев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на ООЗТ „Кооперација" — 
Струмица во состав на З И К „Струмица" — Стру-
мица, бр. 02-789/1 од 24. Ш. 1976 герина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 72/76. (185) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 104 од 9. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 367, го запиша во судскиот 
регистар следното: Жиро-сметката на ООЗТ „Из-
воз-увоз" — Струмица, во состав на РО „Југопро-
мет" — Струмица се овластени да ја потпишуваат 
лицата: Георги Стојан Георгиев, в. д. директор и 
Иван Данаил Серафимовски, ш е ф на отсекот за 
увоз-извоз при ООЗТ „Увоз-извоз" — Струмица. 

В. д. директорот Георги Стојан Георгиев ја за-
стапува и потпишува Основната организација на 
здружен труд во меѓусебните односи со другите 
ООЗТ без ограничување во правниот промет со 
трети лица, а исто така и Серафимовски Иван, 
шеф на отсекот за увоз-извоз при ООЗТ „Увоз-
извоз" — Струмица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе при ООЗТ 
„Увоз-извоз" — Струмица, бр. 01-5/1 од 6. I. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
104/76. (187) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 49 од 5. 1П. 1976 година, на регистар-
ската влошка бр. 237, го запиша во судскиот реги-
стар следното: РО ЗИК „Овче Поле" — Св. Ни-
коле, ООЗТ Свињарска фарма „Анзабегово", со се-
диште во Св. Николе, престана да постои, бидејќи 
се припои кон ООЗТ „Сточарство" — е. Ерџелија, 
Штипско. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работните луѓе на ООЗТ „Сточарство", 
село Ерџелија, Штипско, бр. 0201-48 од 2. Ш. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 49/76. (188) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 75 од 30. III. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 31, го запиша во судскиот 
регистар следното: Правото на потпис на Борис-
лав Панов, досегашен шеф на сметководството на 
,.Луготутун" — работна организација за производ-
ство и обработка на тутун и производство на кон-
центрат од овошје и зеленчук — Св. Николе, прес-
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танува. Истата ќе ја потпишува директорот Ме-
тодие Крстев, со неограничени овластувања, а 
пето таќа и ќе ја застапува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
75/76. (190) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 296 од 17. II. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 373, ја запиша во судскиот 
регистар промената на раководители на Работната 
организација „Жито продукт" — Св. Николе. 

1. Досегашниот раководител на Деловната еди-
ница — Продавница број 1, со седиште во Св. Ни-
коле, ул. „Ленинова" бб Тасев Јордан, на чие место 
за раководител е назначен Миланов Ангел; 

2. Досегашниот раководител на Деловната еди-
ница — Продавница број 1, со седиште во Св. Ни-
коле, ул. „Кочо Рацин", Тасева Славица, на чие 
место е назначена за раководител Рабушчиска 
Веска. 

Ок Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
296/75. (191) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 15 од 19. I. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 213, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Деловната единица — Про-
давница, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 49, на Памучната индустрија „Македонка" 
— Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка — регуларна и фелерична. 
Раководител: Васил Николовски. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на Работната за-
едница — Заеднички служби, бр. 770-239/РСЗС од 
42. III. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
15/76. (192) 

Окружниот стопански суд во Штип со уреше-
нието Фи. бр. 38 од 10. И. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 257, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето предметот на работењето на 
ООЗТ „Општествена исхрана" — Штип на Мед-
ната конфекција „Астибо" — Штип уште со про-
дажба на прехранбени продукти на правни и ф и -
зички лица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Општествена исхрана" бр. 10/СРЛООЗТ од 10. II. 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
38/76. (193) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 65 од 19. III. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 257, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Деловната единица бр. 10, со 
седиште во Прешево, на Модната конфекција 
„Астибо" — Штип ООЗТ „Астибо — Комерц" — 
Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, кратка и плетена сто-

ка, конфекција — лесна и тешка, бижутерија, ба-
зарска стока и играчки. 

Раководител: Љатифи Недрита. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката па Советот на ООЗТ „Астибо — Комерц" 
— Штип, бр. 144/Совет од 12. I. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
65/76. (194) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 66 од 19. III. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 22, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: инж. Димитровски Стоилко, до-
сегашен директор на Земјоделската задруга „Санто 
ѓорѓиев", со седиште во село Аргулица, Штипско, 
се сменува, а за директор е именуван инж. Ни-
колов Солтир кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува и потпишува задругата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на Задружниот совет на Земјоделска-
та задруга „Санто ѓорѓиев", село Аргулица, Штип-
ско бр. 59 од 5. III. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
66/76. (195) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 79 од 5. IV. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 230, го запиша во судскиот 
регистар следното: Слободан Черкезов, досегашен 
потписник на ООЗТ трговија на големо и мало, со 
седиште во Штип, во состав на РО „Макпромет" 
— производно трговско претпријатие на големо и 
мало — Штип се сменува а на негово место е 
назначен Михајло Мирасчиев кој заедно со дирек-
торот Петар Наков ќе ги потпишува сите парични 
документи. 

Промената на потписник се запиша во регис-
тарот врз основа на одлуката на Собирот на ра-
ботните луѓе на ООЗТ — трговија на големо и 
мало — Штип, бр. 02-52 од 26. III. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
79/76. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 1499, страна 73, книга VII е запишано след-
ното: Согласно одлуката на Извршниот одбор на 
Планинарското друштво ПТТ — Скопје од I редов-
на седница, бр. 42 од 8. IV. 1976 година се уки-
нува привремената управа над Планинарскиот ПТТ 
дом — Скопје, Средно Водно — Посебна угости-
телска единица. 

На досегашниот потписник Стефановски Б л а -
же, претседател на привремената управа му прес-
танува правото за потпишување. 

За управник на Планинарскиот ПТТ дом „Вод-
но" — Скопје, Средно Водно — Посебну угости-
телска единица со одлуката на Извршниот одбор на 
Планинарското друштво ПТТ Скопје бр. 42 од 8. 
IV. 1976 година е назначен Георгиевски Тихомир. 
Тој домот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со новоназ-
начените потписници Аспарух Груевски и Драган 
Илиевски. 

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

923 од 7. VII. 1976 година. (199) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 3 од 10. III. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 15, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на предметот на Деловната еди-
ница — Магазин за прехранбени продукти, со се-
диште во Скопје, во состав на Земјоделската зад-
руга „Пирок", село Мокриево, Струмичко, која ќе 
врши: 

— откуп на земјоделски производи, водоземци 
и др. на територијата на општината — Скопје и 
продажба на мало на откупените производи и на 
јужно овошје. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Пирок" од село Мокриево, Струмичко, 
бр. 105 од 18. II. 1976 година. 

• Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
3/76. (228) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 19. I. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 213, го запиша во судскиот 
регистар престанокот на Деловната единица — 
Продавница, со седиште во Штимље, ул. „Приз-
ренски пат" бр. 58, на Памучната индустрија „Ма-
кедонка" — Штип. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — За -
еднички служби при Памучната индустрија — 
Штип, бр. 770-89/РСЗС-74 од 21. V. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
16/76. (257) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 74 од 29. III. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 188, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашните потписници на 
Ученичкиот дом „Гоце Делчев" — Струмица Бе-
ќаров Димитар Коста, директор и Палифрова Ми-
хаил Виолета, книговодител, се бришат од регис-
тарот, а за единствен потписник на организацијата 
на здружен труд е именуван Хаџиски Чедомир, 
директор, кој е овластен да ја застапува и потпи-
шува истата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Ученички дом „Гоце Делчев" — Струмица, бр. 
02-14 од 20. III. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
74/76. (234) 

Врз основа на решението У. бр. 08-100 од 30. 
III. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 236, страна 57/1, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Рендев-
ски Јованов Васил од село Негрево, Берово. (15) 

Врз основа на решението У. бр. 08-98 од 30. 
III. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 307, страна 8, занает-
ч и с к и о т дуќан под фирма: Електро-механичар 
Чочовски Глигоров Васил од Владимирово, Бе-
рово. (16) 

Врз основа на решението У. бр. 08-105 од 1. 
IV. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 226, страна 16/2, занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Гошев Цо-
нев Маноил од село Панчарево, Берово. (17) 

Врз основа на решението У. бр. 08-107 од 2. 
IV. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 227, страна 19/2, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Гошев 
Цонев Петар од село Панчарево. Берово. (18) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 61 од 15. III. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 155, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на предметот на работењето на 
ОЗТ Управа за пазари — Штип и покрај досегаш-
ната дејност организацијата ќе врши и откуп на 
сите земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
61./76. (226) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌА-
НИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-213 од 1. 
VII. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, на страна 79, рег. бр. 378, занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Адеми 
Адем Бајрам, Пехчево, Берово. Предмет на рабо-
тењето на занаетчискиот дуќан е леблебиџиска деј-
ност (печење на семки и др.). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адеми 
Адем Бајрам. (24) 

Врз основа на решението У. бр. 08-106 од 1. 
IV. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 225, страна 15/2, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трен-
чев Арсов Стојчо, од село Панчарево, Берово. (19) 

Врз основа на решението У. бр. 08-99 од 1. IV. 
1976 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 241, страна 26/2, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Ј а -
невски Јованов Спиро од село Негрево, Берово. 

(20) 

Врз основа на решението У. бр. 08-1792/1 од 
25. V. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 354, страна 55, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар Цикарски Васил 
Јордан од село Ратево, Берово. (21) 

Врз основа на решението У. бр. 08-88 од 25. 
III. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 114/83, страна 92/2 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Методи 
Глигоров Чипевски, од село Митрашинци, Берово. 

(13) 

Врз основа на решението У. бр. 08-159 од 19. 
V. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 325, страна 26, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидар Пачарски Пав-
лев Перо од село Будинарци, Берово. (22) 

Врз основа на решението У. бр. 08-101 од 1. IV. 
1976 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 229, страна 26/2 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ковач, Васил Илиев Ди-
митров, од село Панчарево, Берово. (14) 

Врз основа на решението У. бр. 08-1900/1 од 1. 
VI. 1976 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 119, страна 32, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Поповски Јова-
нов Глигор, од село Митрашинци, Берово. (23) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка сер. бр. 160147 и рег. бр. 55991, 
издадена од Охрид на име Милан Јовановски, 
Скопје. (2018) 

Здравствена легитимација издадена од Охрид 
на име Цане Божиновски, Скопје. (2019) 

Воена книшка издадена од Кр. Паланка на 
име Киро Пешевски, Скопје. (2020) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драгица Богдановска, Скопје. (2021) 

Чековна карта за подигање на плата, под бр. 
12222/44 издадена од Љубљанска банка — Филијала 
— Скопје, на име Стојанче Стефковски, Скопје. 

Воена книшка издадена од Скопје на име Бо-
ислав Недќовски, Скопје. (2023) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Ракиба Курбардовиќ, Скопје. (2024) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Саит 
Лековиќ, Скопје. (2025) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
ган Мицевски, Скопје. (2026) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Кирил Јакимовски, Скопје. (2027) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Му-
харем Спасо ли, Скопје. (2028) 

Работна книшка издадена од Сурдулица на име 
Станко Иванчов, Скопје. (2029) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лилјана Меновска, Скопје. (2030) 

Свидетелство за IV клас и диплома, издадени 
од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" — 
Делчево на име Горѓи Димитар Николов, Скопје. 

Свидетелство за I, II и III година, издадени 
од Економското училиште „Јане Сандански" — 
Битола на име Трајан Петре Стојковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Ахмет Назиф, Скопје. (2033) 

Воена книшка издадена од Панчево на име 
Томчо Петровски, Скопје. (2034) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абедин 
Џељиљи, е. Раковец, Тетово. (2035) 

Воена книшка на име Душан Ристов, е. Вата-
ша, Кавадарци. (2036) 

Свидетелство за VIII одделение на име Летка 
Тоневска, е. Извор, Т. Велес. (2037) 

Свидетелства за I, И, III и IV клас и диплома 
на име Фатмир Џафери, ул. „К. Ј. Питу" бр. 80, 
Тетово. (2038) 

Лична карта на име Исеин Абиби, ул. „106" 
бр. 12, Тетово. (2039) 

Уверение за ВКВ — готвач, издадено од ЦЗСО 
— Гостивар на име Митра Петреска, ул. „18 ноем-
ври" бр. 23, Гостивар. (2040) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Даме Груев" — е. Русиново на име 
Васко Ј. Кировски, е. Ратево, Берово. (2041) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмугодишното училиште „Браќа Миладиновци" —• 
Струга на име Снежана Шајноска, ул. „Д. Кова-
чески" бр. 7, Струга. (2042) 

Свидетелство за завршено школо на име Јоле 
Јовановски, ул. „Охрид" бр. 27, Битола. (2043) 

Здравствена легитимација на име Ангелина По-
песка Тонеска, ул. „Димо Нередникот" бр. 67, При-
леп. (2044) 

Работна книшка на име Буде Дацевски, ул. 
„Веселин Маслеша" бр. 9, Куманово. (2045) 

Возачка дозвола на име Исман Арифи, е. Че-
лопек, Тетово. (2046) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимнази-
јата „К. Пејчиновић" на име Илијаз Крстевски, е. 
Јегуновце, Тетово. (2047) 

Боречка книшка на име Блага Стефановска, 
е. Теново, Тетово. (2048) 

Здравствена легитимација на име Зекири Ах-
рим, е. Џепчиште, Тетово. (2049) 

Воена книшка на име Сотир И. Сотировски, е. 
Кукуречани, Битола. (2050) 

Свидетелство за IV клас на СТУ, издадено од 
Прилеп на име Атанас Пејовски, ул. „Киро Па ј -
мак" бр. 22, Прилеп. (2051) 

Работна книшка бр. 24608 на име Видан Сил-
јаноски, е. Рилево, Прилеп. (2053) 

Здравствена легитимација на име Мусљи ја Сер-
ии јет, е. Боговиње, Тетово. (2054) 

Лична карта на име Муарем Бајрами, е. Ка-
мењане, Тетово. (2055) 

Свидетелство од VIII одделение на име Ељхем 
Рамадани, е. Боговиње, Тетово. (2056) 

Свидетелства од I, II, III и IV година и дипло-
ма на име Садбере Синани, ул. „К. Ј. Питу" бр. 93, 
Тетово. (2058) 

Возачка дозвола на име Саљији Ружди, е. М. 
Речица, Тетово. (2058) 

Сообраќајна дозвола за трактор и приколица 
на име Салији Ружди, е. М. Речица, Тетово. (2059) 

Оружен лист издаден од СВР — Тетово на 
име Мемети Иљаз, е. Раковец, Тетово. (2060) 

Свидетелство за V одделение на име Божана 
Попоска, е. Ропотово, Прилеп. (2061) 

Пасош бр. МА 051006 на име Милорад Селес-
ки, е. Бучин, Прилеп. (2062) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното, училиште „Единство" — М. Брод на 
име Донка Димоска, М. Брод. (2063) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лил-
јана Смоквоска, ул. „Ј. Ј о р д а н с к и " бр. 16а, При-
леп. (2064) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Средно земјоделско училиште — Тетово на име 
Трипун Андоновски, ул. „М. Тито" бр. 47, Те-
тово. (2065) 

Возачка дозвола на име Зендули Ајрулаи, е. 
Групчин, Тетово. (2066) 

Возачка дозвола бр. 4557, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Станислав Серафимовски, е. Зу-
бовце, Гостивар. (2067) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Пецо Даскало" е. Долнени — 
Прилеп на име Елена Талеска Бошкова, ул. 851 
бр. 4а, нас. Маџари, Скопје. (2068) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од основното училиште „Борис Кидрич" е. 
Тработивиште на име Весна Тодосиева Ристова, е. 
Вирче, Делчево. (2069) 

Свидетелство за II година гимназија на име 
Идриз Баки, е. Доброште, Тетово. (2070) 

Здравствена легитимација на име Азем К а -
сами, ул. „И. Р. Лола" бб, Тетово. (2071) 

Здравствена легитимација на име Зембиле Ка -
сами, ул. „Иво Рибар Лола" бб, Тетово. (2072) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ди-
митар Николовски, Скопје. (2060) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Фазли, Мејреме, Беким и Теута Емини, 
Скопје. (2061) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Балкза и Курто Дудули, Скопје. (2062) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Наѓие Шефки, Скопје. (2063) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Хесет Хисени, Скопје. (2064) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Савка Христова, Скопје. (2065) 

Работна книшка издадена од Шабац на име 
Радмила Милошеви^ Скопје. (2066) 

Здравствена легитимација бр. 1391, издадена од 
Скопје на име Трајче Денков, Скопје. (2067) 

Индекс бр. 22206, издаден од Филолошкиот ф а -
култет — Скопје на име Агим Мехмети, Скопје. 

(2068) 
Индекс издаден од Вишата педагошка акаде-

мија — Скопје на име Исми Река, Скопје. (2069) 
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Воена книшка издадена од Скопје на име Бо-
рис Мирчевски, Скопје. (2070) 

Воена книшка издадена од Пивка на име Алек-
сандар Паковски, Скопје. (2071) 

Индекс издаден од Архитектонски факултет — 
Скопје на име Петар Кузманови^ Скопје. (2072) 

Свидетелство за II година, издадено од Е. У. 
„Моша Пијаде" — Куманово на име Златка Јаки-
мовска, Куманово. (2073) 

Ученичка книшка за средно образование, из-
дадена од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје 
на име Гордана Крстевска, Скопје. (2074) 

Свидетелство за завршено IV клас и диплома 
за завршен испит, издадени од Гимназијата „Кочо 
Рацин" — Ѓ. Петров на име Лецка Митровска, Ѓ. 
Петров. (2075) 

Воена книшка издадена од Скопје' на име Дим-
ко Велковски, Скопје. (2076) 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Методија Томески, Скопје. (2077) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено 
од гимназијата „Зеф Луш Марку" — Скопје, на 
име Азизе Пљака, Скопје. (2078) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
3, Ш. У., „Иво Рибар Лола" — Кавадарци, на име 
Милорад Мишиќ, Скопје. (2079) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Наџие Бафтијарова, Скопје. (2080) 

Свидетелство за завршено IV година и дипло-
ма за завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Кочо Рацин" — Т. Велес на име Андон За јков-
ски, Скопје. (2081) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Драган Лазов, Скопје. (2082) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Младен Соколовски, Скопје. (2083) 

Индекс издаден од Медицинскиот факултет — 
Скопје на име Славољуб Сотировски, Скопје. (2084) 

Ученичка книшка издадена од Трговски учи-
лишен центар — Скопје на име Павлина Каран-
филова, Скопје. (2085) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јорданка Велјановска, Скопје. (2086) 

Диплома за завршено ВПШ во Скопје на име 
Трајанка Спасова, Скопје. (2087) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Училиштето за санитарни техничари и меди-
цински лаборанти — Скопје на име Анка Сил-
јановска, Скопје. (2088) 

Свидетелство за завршено КВ — водоинстала-
тер, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Заре Блажевски, Скопје. (2089) 

Работна книшка издадена од Штип на име 
Драги Чакалов, Штип. (2090) 

Воена книшка издадена од Мурска Собота на 
име Драги Чакалов, Мурска Собота. (2091) 

Индекс бр. 1298, издаден од Електро-машин-
скиот факултет — Скопје на име Бранко Коста-
диновиќ, Куманово. (2092) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Др. Здравко Сремец" — Скопје на име 
Елифе Идриз, Скопје. (2093) 

Диплома за завршена гимназија, издадена од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Зизе Плакај, Скопје. (2094) 

Свидетелство за завршено IV година и дипло-
ма за завршен испит, издадени од Гимназијата 
„Кочо Рацин" — Г. Петров на име Русе Димиш-
ковски, Ѓ. Петров. (2095) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Браќа Миладинови" — Скопје на 
име Даница Златеска, Скопје. (2096) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Владо Лазаров, Скопје. (2097) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Фуат 
Мусли Џемаил, Скопје. (2098) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Зорка Наумова, Скопје. (2099) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Трајче Денков, Скопје. (2100) 

Воена книшка издадена од Задар на име Пе-
тар Стојановски, Скопје. (2101) 

Индекс издаден од Природно-математичкиот 
факултет на име Гордана Дуњиќ, Александровац. 

(2102) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од Основното училиште „Коле Неделковски" 
на име Љубомир Наумовски, Скопје. (2103) 

Индекс издаден од Вишата економска школа во 
Прилеп на име Љиљјана Павловска, Скопје. (2104) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на име 
Никола Димитриовски, Скопје. (2105) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
,.Јохан Хајнер Песталоци" — Скопје на име Ми-
лош Раички, Скопје. (2106) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
АСУЦ „Боро Петрушевски" — на име Доче Пе-
шов, Скопје. (2107) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Гоце Делчев" — е. Лисиче — 
Скопје на име Димитар Блажевски, Скопје. (2108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Среќко Стојмановски, Скопје. (2109) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Братство" Скопје на име Санде 
Колев, Скопје. (2110) 

Ученичка книшка за II одделение, издадена од 
ОУ „Мирче Ацев" — Скопје на име Перо Титиев, 
Ѓ. Петров. (2111) 

Ученичка книшка за завршено II одделение, 
издадена од О. У. „И Октомври" на име Горан 
Илиевски, Скопје. (2112) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија 
издадено од Гимназија „Ј. Б. Тито" Скопје на име 
Зоран Ќурапов, Скопје. (2113) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Трговскиот училишен центар — Скопје на име 
Десанка Чоколиќ, Скопје. (2114) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Пандо Козаровски, Скопје. (2115) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорѓи Додевски, Скопје. (2116) 

Ученичка книшка издадена од ОУ „Браќа Ми-
ладиновци" — Скопје на име Ќезибан Адил, Скоп-
је. (2117) 

Индекс издаден од Архитектонскиот факултет 
— Скопје на име Раде Васовски, Скопје. (2118) 

Индекс издаден од Економскиот факултет — 
Скопје на име Петранка Крстева, Скопје. (2119) 

Свидетелство за I, II и III клас, издадени од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Лецка Митревска, Скопје. (2120) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гра-
дежното училишите „Чеде Филипоски" на име 
Борис Настевски, Скопје. (2121) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Даме Груев" — Скопје на име 
Лилјана Смилевска, Скопје. (2122) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од ЕМУ ЗУ С „Коце Металец" — Скопје на име 
Бошко Митревски, Скопје. (2123) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
издадено од О. У. „Коле Неделковски" — Скопје 
на име Олга Пуровска, Скопје. (2124) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката „26 јули" — Скопје на име 
Сафет Абазов, Скопје. (2125) 

Воена книшка издадена од Земун на име Стој-
ко Вучиќ, Скопје. (2126) 

Свидетелства за И и III година, издадени од 
Индустриското училиште со практична обука — 
Скопје на име Томе Зеков, Скопје. (2127) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владимир Илиќ Ленин" 
— Скопје на име Јосиф Малиновски, Скопје. (2128) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Мирче Ацев" — 
Ѓ. Петров на име Ленка'Костова, Ѓ. Петров. (2129) 
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Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Зоран Ќурапов, Скопје. (2130) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Никола Георгиевски, Скопје. (2131) 

Ученичка книшка за завршена I година, изда-
дена од Гимназијата „Јане Сандански" — Берово 
на име Атанас Карамзов, Струмица. (2132) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Електрометалски училишен центар за возрас-
ни текничари — Скопје на име Вангел Авковски, 
Скопје. (2133) 

Воена книшка издадена од Мали Лошињ на 
име Васил Мицевски, Скопје. (2134) 

Свидетелства за завршени III и IV година и 
диплома, издадени од Гимназијата „Цветан Ди-
мов" — Скопје, на име Севим Демир, Скопје. (2135) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Трајан Турановски, Скопје. (2136) 

Земјоделска легитимација издадена од Скопје 
на име Гајта Пирковиќ, Скопје. (2137) 

Свидетелство за положен завршен испит за 
средно образование, издадено од ГУЦ „Здравко 
Цветковски" — Скопје на име Мирче Гавровски, 
Скопје. (2138) 

Диплома за завршено средно техничко учи-
лиште-шумарски отсек, издадено од ГУЦ „Здрав-
ко Цветковски" — Скопје на име Димитар Дас-
калов, Скопје. (2139) 

Свидетелство за завршено IV година и ди-
плома, издадени од Гимназијата „Браќа Миладино-
ви" на име Мирослав Дукмеџиев, Скопје. (2140) 

Свидетелства за завршено Ш и IV година, из-
дадени од Економското училиште „Борис Кидрич" 
— Скопје на име Петранка Крстева, Скопје. (2141) 

Диплома за завршен испит, издадена од Сред-
но техничкото училиште „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Никола Стојков, Скопје. (2142) 

Свидетелства за П и Ш година, издадени од 
Трговското училиште на име Елена Ристеска, 
Скопје. (2143) 

Свидетелства за завршено I, П, Ш и IV одде-
ление, на име Фези Шерифи, Скопје. (2144) 

Свидетелства за завршено I, П, Ш и IV од-
деление, на име Беќир Алуш, Скопје. (2145) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Средно техничкото училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Никола Стојков, Скопје. 

(2146) 
Свидетелство за завршен испит, издадено од 

Гимназијата „Горѓи Димитров" — Скопје на име 
Трајче Андоновски, Скопје. (2147) 

Свидетелство за завршено Ш година, издадено 
од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Иван Дојчиновски, Скопје. (2148) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Техничкото училиште „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Здравко Брезовски, Скопје. (2149) 

Свидетелство за IV година и свидетелство за 
положен завршен испит, издадени од ГУЦ „Здрав-
ко Цветковски" — Скопје на име Миодраг Атана-
совски, Скопје. (2150) 

Свидетелство за П клас издадено од ЕМУЗУС 
„Коце Металец" Скопје на име Стојан Кметовски, 
Скопје. (2151) 

Работна книшка на име Благица Ристеска, е. 
Инче, М. Брод. (2152) 

Возачка дозвола на име Ирфан Куртиши, ул. 
„ЈНА" бр. 222, Гостивар. (2153) 

Работна книшка издадена од СО — Гостивар 
на име Тофил Тофиловски, е. Пожаране, Гостивар. 

(2154) 
Лична карта на име Кита Димоска, ул. „Ленин-

градска" бр. 4, Гостивар. (2155) 
Здравствена легитимација на име Кита Димо-

ска, ул. „Ленинградска" бр. 4, Гостивар. (2156) 
Диплома издадена од Средно тутунското учи-

лиште — Прилеп на име Атанас Пејовски, ул. „Ки-
ро Пајмак" бр. 22, Прилеп. (2157) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Средно 
тутунското училиште — Прилеп на име Атанас Пе-
јовски, ул. „Киро Пајмак" бр. 22, Прилеп. (2158) 

Здравствена легитимација на име Тони Б о б а -
носки, ул. „С. Манеска" бр. 4, Прилеп. (2159) 

Работна книшка издадена од СО — Куманово 
па име Благоја Величковски, ул. „Народна револу-
ција" бр. 65, Куманово. (2160) 

Свидетелство за П клас, издадено од трговско-
то училиште — Прилеп на име Љубомир Стојко-
ски, е. Девич, М. Брод. (2161) 

Воена книшка на име Димитар Лазаров, ул. 
„Пионерска" бр. 14, Валандово. (2162) 

Свидетелство на име Флутра Идризи, е. Раса-
диште, Тетово. (2163) 

Свидетелство на име Флутра Идризи, е. Раса-
диште, Тетово. (2164) 

Диплома на име Флутра Идризи, е. Расадиште, 
Тетово. (2165) 

Свидетелство на име Реџеп Хусеини, ул. „Ки-
евска" бр. 8, Тетово. (2166) 

Свидетелство на име Реџеп Хусеини, ул. „Ки-
евска" бр. 8, Тетово. (2167) 

Свидетелство на име Реџеп Хусеини, ул. „Ки-
евска" бр. 8, Тетово. (2168) 

Свидетелство на име Реџеп Хусеини, ул. „Ки-
евска" бр. 8, Тетово. (2169) 

Свидетелство на име Сади Беџети, е. Расадиш-
те, Тетово. (2170) 

Свидетелство на име Сади Беџети, е. Расадиш-
те, Тетово. (2171) 

Свидетелство на име Сади Беџети, е. Расадиш-
те. Тетово. (2172) 

Диплома на име Сади Беџети, е. Расадиште, 
Тетово. (2173) 

Свидетелство на име Гајур Незири, е. Речица, 
Тетово. (2174) 

Свидетелство на име Гајур Незири, е. Речица, 
Тетово. (2175) 

Диплома на име Гајур Незири, е. Речица, Те-
тово. (2176) 

Свидетелство на име Таџидин Заими, ул. 
„Штипска" бр. 3, Тетово. (2177) 

Свидетелство на име Таџидин Заими, ул. 
..Штипска" бр. 3, Тетово. (2178) 

Диплома на име Таџидин Заими, ул. „Штип-
ска" бр. 3, Тетово. (2179) 

Свидетелство на име Хисен Бајрами, ул. „Р. 
Цониќ" бр. 113, Тетово. (2180) 

Свидетелство на име Хисен Бајрами, ул. „Р. 
Цониќ" бр. 113, Тетово. (2181) 

Ученичка книшка на име Столе Стојанов, е. 
Кучичино, Кочани. (2182) 

Сообраќајна книшка на име Стојан Јованоски, 
ул. „18 Ноември" бр. 23, Гостивар. (2183) 

Возачка дозвола на име Стојан Јованоски, ул. 
„18 Ноември" бр. 23, Гостивар. (2184) 

Свидетелство од УШ одделение на име Душка 
Ефремоска, е. Пожаране, Гостивар. • (2185) 

Свидетелство од IV година хемиско техничко 
училиште на име Станко Кироски, е. Пожаране, 
Гостивар. (2186) 

Свидетелство од Ш година, издадено од Учи-
лиштето „Злате Малакоски", на име Адил Зулбеари 
е. Зајче, Кичево. (2187) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аљификри Абдии, е. Стримница, Тетово. (2188) 

Работна книшка на име Ка ја Бисоска, ул. „Ѓ. 
Петров" бр. 23, Тетово. (2189) 

Воена возачка дозвола издадена од В. П. 8376 
Риска на име Гоце Секулоски, е. Годивје, Охрид. 

(2190) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово 

па име Добривоје Попоски, ул. „114" бр. 4, Тетово. 
(2191) 

Свидетелство за завршено средно образование, 
издадено од Гимназијата „Аце Русковски" — Беро-
во на име Дафинка Димитар Рашовска, ул. „Пи-
ринска" бр. 4, Берово. (2192) 
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Свидетелство од I клас, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Мирјана 
Цветкоска, ул. „Андон Слабејко" бр. 24, Прилеп. 

(2193) 
Свидетелство за П година издадено од Гимна-

зијата „Мирче Ацев" — Прилеп, на име Мирјана 
Цветковска, ул. „А. Слабејко" бр. 24, Прилеп, (2194) 

Свидетелство за V одделение на име Зоре Стој-
коски, е. Сланско, М. Брод. (2195) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV клас гимназија 
на име Нуреме Мехмети, ул. „Вардарска" бр. 81, 
Тетово. (2196) 

Свидетелство од IV разред на име Илјаз Аб-
дилнеат, е. Чифлик, Тетово. (2197) 

Возачка дозвола на име Саво Дукоски, ул. 
„ЈНА" бр. 254 , Гостивар. (2198) 

Сообраќајна дозвола на име Саво Дукоски, ул. 
„ЈНА" бр. 254 , Гостивар. (2199) 

Свидетелство за П разред на име Хизамедин 
Камили, е. Добри Дол, Гостивар. (2200) 

Работна книшка на име Селман Исмаили, с. 
Тануше, Гостивар. (2201) 

Инструкторска дозвола бр. 582 на име Стојан 
Јовановски, ул. „18 Ноември" бр. 23, Гостивар. 

(2203) 
Членска книшка на СКЈ на име Стојан Јова-

новски, ул. „ 1 8 Ноември" бр. 23, Гостивар. (2203) 
Работна книшка на име Нешат Лакне, ул. „ Д а -

матовска" бр. 75, Гостивар. (2204) 
Здравствена легитимација бр. 36389 , издадена 

од ЗСО — Титов Велес на име Илија Димев Пе-
шовски, Градско, Т. Велес. (2205) 

Свидетелство од IV разред на име Надир Беки-
ри, е. Чифлик, Тетово. (2206) 

Свидетелство од I година гимназија на име Ен-
вер Зекири, е. Челопек, Тетово. (2207) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Муртезан Лакне, ул. „Шуматовска" бр. 75, Гости-
вар. (2208) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
„Климент Охридски" — Прилеп на име Благоја 
Б. Новески, ул. „К. Јосифоски" бр. 220, Прилеп. 

(2209) 
Ученичка книшка од I и П година, издадена 

од Гимназијата М. Брод на име Предраг Стојко-
ски, е. Русјаци, Македонски Брод. (2210) 

Свидетелство за IV одделение издадено од Ос-
новното училиште „Единство" М. Брод на име Сла-
вица Стефаноска, е. Требино, М. Брод. (2211) 

Свидетелство на име Методи Колев, ул. „Кос-
турска" бр. 5, Т. Велес. (2212) 

Воена книшка на име Браим Муниши, е. Ма-
рена, Кавадарци. (2213) 

Свидетелство за I година на име Баки Феј -
за, ул. „ 1 0 5 " бр. 24, Тетово. (2214) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година на име 
Ракип Шемшију, е. Нераште, Тетово. (2215) 

Свидетелство за I, П и Ш разред на име Ракип 
Шемшију, е. Нераште ,Тетово. (2216) 

Свидетелство за V, VI, VП и УШ одделение на 
име Ќемал Камили, е. Орашје, Тетово. (2217) 

Диплома од гимназија на име Исмаил Рамиз, 
е. Камењане, Тетово. (2218) 

Свидетелство од П клас на име Цека Фадил, ул. 
„Ново Село" бр. 12, Тетово. (2219) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од Гимназијата во Берово на име Јорданка М. Ко-
зовска, е. Будинарци, Берово. (2220) 

Свидетелство од УШ одделение на име Арсена 
Блажевска, е. Дебреште, Прилеп. (2221) 

Воена книшка на име Тодор Јовановски, е. Ма-
мутчево, Т. Велес. (2222) 

Свидетелство за П клас МУЦ на име Светлана 
Јованова, ул. „Благој Јасмов", бр. 20, Т. Велес. 

(2223) 
Свидетелство од Ш одделение на име Ирфан 

Бафтијар, е. Челопек, Тетово. (2224) 
Свидетелство на име Борис Стојанов, е. Чело-

пек, Тетово. (2225) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Намик Мемети, е. Врапчиште, Гостивар. (2226) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Хурмет Мемеди, е. Врапчиште, Гостивар. 

Свидетелство на име Борте Ефтоски, е. Врап-
чиште, Гостивар. (2228) 

Сообраќајна книшка на име Илија Нафитоски, 
ул. „Браќа Гиноски" бр. 92 , Гостивар. (2229) 

Возачка дозвола на име Илија Нафитоски, ул. 
„Браќа ГИНОСКИ", бр. 92, Гостивар. (2230) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев" — Прилеп на име Крсте Сиља-
новски, ул. М. Козар" бр. 44 , Прилеп. (2231) 

Пасош на име Муредин Даути, е. Стримница, 
Тетово. (2232) 

Свидетелство за УШ одделение на име Мус-
тафа Зибери, е. Жељино, Тетово. (2233) 

Свидетелство за УШ разред на име Ремзи Ис-
м а и л а е. Желино, Тетово. (2234) 

Свидетелство за VI одделение на име Алириза 
Исмаили, е. Стримница, Тетово. (2235) 

Свидетелство за IV одделение на име Имер 
Исмаиљи, е. Жељино, Тетово. (2236) 

Свидетелство на име Хуријета Беџати, Тетово. 
Свидетелство на име Зи ја Лика, ул. „ИЗ" бр. 

22, Тетово. (2238) 
Свидетелство на име Зија Лика, ул. „ИЗ" бр. 

22, Тетово. (2239) 
Свидетелство на име Зија Лика, ул. „ИЗ" бр. 

22, Тетово. (2240) 
Свидетелство на име Зија Лика, ул. „ИЗ" бр. 

22, Тетово. (2241) 
Свидетелство на име Имер Ферати, е. Одри, 

Тетово. (2242) 
Свидетелство на име Имер Ферати, е. Одри, 

Тетово. (2243) 
Свидетелство од Ш и IV година гимназија на 

име Енвер Зекири, е. Нови Челопек, Тетово. (2244) 
Диплома од гимназија на име Енвер Зекири, е. 

Нови Челопек, Тетово. (2245) 
Здравствена легитимација на име Љубомир По-

повски, е. Русиново, Берово. (2246) 
Лична карта бр. 2 7 4 3 4 , издадена од ОВР — 

Прилеп на име Ристо С. Сивевски, ул. „К. Јоси-
ф о в о м " бр. 155, Прилеп. (2247) 

Книшка на име Звонко Атанасоски, ул. „Триз-
ла" бр. 10, Прилеп. (2248) 

Воена книшка на име Ејвас Саикоски, ул. „Даб. 
Завој" бр. 17, Прилеп. (2249) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Тесла" е. Дупјачани на име 
Фанка Петреска, е. Дреново, Прилеп. (2250) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Никола Тесла" е. Дупјача-
ни на име Хусеин Јаховиќ, е. Десово, Прилеп. 

Книшка од IV одделение на име Бранко Ко-
нески, е. Мажучиште, Прилеп. (2252) 

Пасош МА 0 3 0 8 0 3 на име Владе С. Тодоров-
ски, е. Конопница, Кр. Паланка. (2253) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Страшо Пинџур" е. Вевчани 
на име Ментор Ајдароски, е. Лабуништа, Струга. 

(2254) 
Сообраќајна дозвола за мотор Т бр. 12797 на 

име Благој Коцев, ул. „Благој Леов" бр. 14, Т. 
Велес. (2255) 

Диплома на име Џеват Халили, е. Речица, Те-
тово. (2256) 

Лична карта на име Бајрам Заим, е. Камењане, 
Тетово. (2257) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Агим 
Умери, ул. „М. Тито" бр. 42 , Тетово. (2258) 

Матурска диплома на име Исмаил Сулејмани, 
ул. „Битолска" бр. 56, Тетово. (2259) 

Свидетелство за квалификуван работник на 
име Љупче К. Димоски, е. Жилче, Тетово. (2260) 

Свидетелство за IV клас издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Војислав 
Митевски, ул. „III македонска бригада" бр. 376, 
Куманово. (2726) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за избор на директор 

при З К „Пречанско јаболко" ООЗТ „Сточар" — 
Ресен 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на директор 

Покрај условите предвидени во член 10 од За -
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови предвидени во статутот на 
ООЗТ „Сточар" — Ресен: 

— да има висока стручна подготовка и 6 го-
дини практика од кои 4 на раководно работно 
место, 

— да има виша стручна подготовка и 8 години 
работно искуство, од кои 6 години на раководно ра-
ботно место, 

— да има средна стручна подготовка и 15 годи-
ни работно искуство, од кои 10 години на раковод-
но работно место. 

Предност имаат кандидатите со завршена сто-
чарска и економска струка. 

Покрај останатите услови кандидатот поднесу-
ва и програма-концепција за перспективниот раз-
виток на ООЗТ. 

Да не е осудуван за кривично дело предвидено 
по член 134 од Законот за конституирање и запи-
шување во судскиот регистар на организациите 
на здружениот труд. 

Кандидатот кон молбата е должен да ги дос-
тави сите комплетни документи што се предви-
дени во конкурсот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите се поднесуваат до ООЗТ „Сточар" — 
Ресен — за конкурсна комисија. 

Личен доход по Самоуправната спогодба за 
распределба на личниот доход во работната орга-
низација. (281) 

СОБИРОТ НА ООЗТ — КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА 
ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место: 

— ШЕФ НА ОДДЕЛЕНИЕ 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со закон, треба да ги исполнува и следните посеб-
ни услови: 

— да има завршен медицински факултет и по-
ложен специјалистички испит по медицинска био-
хемија; 

— да има најмалку 5 години работно искуство 
во струката. 

Молбите со потребните документи за исполну-
вање на условите се доставуваат преку архивата 
на работната заедница Заеднички служби на Ме-
дицинскиот факултет до СОБИРОТ НА ООЗТ —-
КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. (285) 

Конкурсната комисија за избор на директор на 
ООЗТ Шумско-опитна станица при Шумарскиот 
факултет, Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на ООЗТ Шумско-опитна станица, 
Скопје 

Покрај условите предвидени во член 10 од За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следниве услови набележени во Статутар-
ната одлука на Станицата: 

— да има завршено шумарски факултет и да 
е доктор на шумарските науки; 

— да има работно искуство во наставна однос-
но научна дејност најмалку 10 години; 

— да поседува организациони и морално-поли-
тички квалитети. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите се поднесуваат до ООЗТ Шумско-опит-
на станица — за конкурсната комисија. 

Личниот доход на директорот се определува 
според Самоуправната спогодба за распределба на 
личниот доход на Станицата. (286) 

Врз основа на Одлуката на Собирот на работ-
ните луѓе на работната заедница, Конкурсната ко-
мисија на Услужно-производната шивачка задру-
га „Базар" од Скопје, ул. „256" бб 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на задругата — реизбор 
УСЛОВИ: Покрај условите предвидени со За-

конот, кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

— да има средна, виша или висока школска 
подготовка; 

— да има најмалку 10 години работен стаж; 
— да бил најмалку четири години на раковод-

но работно место во соодветни работни организа-
ции; 

— во досегашното работење да има виден ус-
пех во работата; 

— со судска одлука да не му е забрането вр-
шењето на функцијата директор. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Молбите со потребна документација учесници-
те на конкурсот да ги доставуваат до Конкурс-
ната комисија на Услужно-производната шивачка 
задруга „Базар" — Скопје, ул. „256" бб. 

Врз основа на член 69, точка 5 и член 78 од 
Статутот на Вишата угостителско-туристичка шко-
ла — Охрид, Советот на Школата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник во звањето професор на 
виша школа на неодредено време 

1. ЕДЕН наставник во звањето ПРОФЕСОР за 
предметите: „Организација и техника на хотелско 
работење" и „Организација и техника на работе-
ње на патнички агенции". 

Настап на работа од 15 октомври 1976 година. 
Услови: Покрај општите услови предвидени со 

ЗМОРЗТ и член 102 од Законот за високото обра-
зование во СРМ, кандидатот треба да поседува и 
морално-политички квалитети. 
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Кандидатот, покрај пријавата таксирана со 2,00 
дин. таксена марка, треба да достави опширна 
биографија, стручни и научни трудови, оригинал 
диплома или препис за завршено високо образо-
вание. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат при изборот. 

Документите се доставуваат до Вишата угос-
тителско-туристичка школа — Охрид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (287) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Шамаци", 
ООЗТ „Сточарство", ООЗТ „Ладилник" и ООЗТ 
..Жестоки пијалаци", при АК „Тиквеш" — Кава-
дарци 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Управник на ООЗТ „Шамаци"; 
2. Управник на ООЗТ „Сточарство" с. Сопот; 
3. Раководител на ООЗТ „Ладилник"; 
4. Раководител на ООЗТ „Жестоки пијалаци". 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 

За точка 1 — да имаат висока школска спрема 
(земјоделски или економски факултет) и 3 години 
работно искуство, или да имаат виша стручна спре-
ма (земјоделски или економски смер) и 7 години 
работно искуство. 

Предност имаат кандидатите кои имаат земјо-
делски факултет (лозаро-овоштарски смер) и кои 
работеле во областа на лозарството. 

Во случај да не се пријават доволно кандида-
ти кои ги исполнуваат условите од точка 1 — ќе 
може да биде избран и кандидат со помало ра-
ботно искуство од наведеното. 

За точка 2, 3 и 4 да имаат висока стручна 
спрема (земјоделски или економски факултет) и 3 
години работао искуство или да имаат виша струч-
на спрема (земјоделски или економски смер) и 7 
години работао искуство. 

За работните места под точка 1, 2, 3 и 4 кан-
дидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— да поседуваат морално-политички квалитети 
и организациони способности; 

— да постигнале успеси во досегашното рабо-
тење. 

Покрај молбата кандидатите се должни да под-
несат: 

— доказ за школска спрема; 
— доказ за работао искуство; 
— уверение дека не се води истрага; 
— уверение за неосудуваност за дела наведе-

ни во член 134 од Законот за упис во суд-
скиот регистар на работните организации. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот во „Службен весник на СРМ" на 
адреса: АК „Тиквеш" — Кавадарци — сектор за 
општи и правни работи, со забелешка „За конкурс-
на комисија". (289) 

СОДРЖИНА 
Страна 

316. Правилник за проверување познавањата 
на возач на моторно возило во случаи 
кога ќе направи поголем број потешки 
сообраќајни прекршоци или кога не ќе 
побара продолжување на возачката доз-
вола односно дозволата за возач на трак-
тор во рок од една година од денот на 
истекот на нејзиното важење — — — 817 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 

354. Одлука за усвојување стапките на при-
донесите од личниот доход на работните 
организации на здружениот труд и уста-
новите што остваруваат доход (СИЗ на 
образованието — Штип) — — — — 818 

355. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за Самоуправната интересна 
заедница на културата — Пробиштип 
за 1975 година — — — — — — — 818 

356. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од личен доход од работен однос, 
од доходот од организациите на здру-
жениот труд, од личен доход од зем-
јоделска дејност за Заедницата за со-
цијална заштита на општината Маке-
донски Брод — — — — — — — 818 

357. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работ-
ниците и на другите работни луѓе за 
Заедницата на основното образование на 
општината Македонски Брод за 1976 го-
дина — — — — — — — — — 819 

358. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот од личен доход од работен однос 
за Заедницата за општествена заштита 
на децата на општина Македонски Брод 819 

359. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот од личен доход од работен од-
нос и придонесот од доходот на основ-
ните организации на здружениот труд 
за Заедницата на културата на општи-
на Македонски Брод — — — — — 819 

360. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот од личен доход од работен однос 
и придонесот од доходот на основните ор-
ганизации на здружениот труд за 1975 
година (СИЗ на физичката култура — 
М. Брод) _ _ _ _ _ _ _ _ 820 

361. Одлука за височината на стапката на 
придонесот за станбена изградба (СИЗ 
на станувањето — М. Брод) — — — 820 

362. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работ-
ниците и другите работни луѓе за Заед-
ницата на основното образование на оп-
штина Крушево — — — — — — 820 

363. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на граѓани-
те на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за општествена зашти-
та на децата — Кичево за 1976 година — 821 

364. Одлука за утврдување стапка на придо-
несот за вработување за подрачјето на 
Општинската заедница на вработување-
то — Кичево за 1976 година — — — 821 

365. Одлука за утврдување стапки на при-
донеси на Заедницата на културата — 
Кичево — — — — — — — — — 821 

366. Одлука за висината на стапката на при-
донесот за станбена изградба (СИЗ на 
станувањето — Кичево) — — — — 822 
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