
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 12 јули 1971 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

152. 
Врз основа на член 2, став 1 од Законот за 

распределбата на средствата на Социјалистичка 
Република Македонија за инвестиции во стопан-
ството („Службен весник на СРМ" бр. 32/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија ,на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 2 јули 1971 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 2 јули 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕ-
МЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО ШТО 
СЕ ФИНАНСИРА ОД СРЕДСТВАТА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 
ГОДИНА 

I. 

Се одобрува Програмата за премерот и ката-
старот на земјиштето што се финансира од сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството за 1971 година, 
што ја донесе директорот на Републичката геодет-
ска управа на 11. V. 1971 година под бр. 06-1198/1. 

И. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-2489 
6 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕ-

МАТОГРАФИЈАТА ЗА 1971 ГОДИНА 

I. Се потврдува Програмата за користење на 
средствата на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на кинематографијата за 1971 година, што 
ја донесе Управниот одбор на Фондот на седни-
цата одржана на 27 јануари 1971 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-2490 
О јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

153. 
Врз основа на член 7, став 4 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на кинема-
тографијата и член 190 од Деловникот на Собра-
нието на СР Македонија, Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата на Просветно-културниот 
собор, одржана на 24 јуни 1971 година, и на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 2 ју-
ли 1971 година, донесе 

154. 
Врз основа на член 102 став 2 од Законот за 

високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65 и 9/68), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запи-
шувањето на прва година во учебната 1971/72 годи-
на се ограничува на следниот број студенти: 

а) на Медицинскиот отсек — 250 редовни сту-
денти; 

б) на Стоматолошкиот отсек — 100 редовни сту-
денти. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1629/2 
6 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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155. 
Врз основа на член 23, став 1, алинеја 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ" бр, 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ 

I. Се утврдува престанок на функцијата по-
ради истекот на мандатот членови на Советот на 
Археолошкиот музеј во Скопје на : 

- РАДЕ ПЕРЧУКЛИЕВСКИ 
— ПЕРО ТРПЕНОВСКИ. 
И. За членови на Советот на Археолошкиот 

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

- ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВСКИ, асистент на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје и 

— ВЛАДО КАРТОВ, професор на Педагошка-
та академија во Скопје 

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

Бр. 15-890/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

156. 
Врз основа на член 23 од Законот за музеј-

ските установи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-

ТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата по-
ради истекот на мандатот член на Советот на При-
родно-научниот музеј во Скопје на: 

- ВЛАДИМИР ЗАБРИЈАКИН. 
II. За член на Советот на Природно-научниот 

музеј во Скопје, со мандат од две години, се име-
нува: 

— ЛИЛЈАНА КАРАМАН, асистент на Природ-
но-математичкиот 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. 15-599/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

157. 
Врз" основа на член 50, став 1, алинеја 3 од За-

конот за заштита на спомениците на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/65) и член 26 
од Статутот на Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗА-
ШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата на: 

- МИТРЕ МАРКОВСКИ 
- МИЛЕ КОРУБИН. 
II. За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за заштита на спомениците на културата, со 
мандат од две години, се именуваат: 

- инж. КРУМ ТОШЕВСКИ, вонреден профе-
сор на Архитектонско-градежниот факултет во 
Скопје и 

- ПЕРО А. КОРОБАР, член на Републичкиот 
одбор на Сојузот на здруженијата на боречките 
организации на борците од НОВ за Македонија. 

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

Бр. 15-1373/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

158. 
Врз основа на член 23 од Статутот на Заво-

дот за водостопанство на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следниве членови 
на Советот на Заводот за водостопанство на СРМ: 

- инж. СЛАВЕ ЦОНЕВ, 
- инж. МЕТОДИЕ ЦВЕТКОВСКИ, 
- инж. МИХАИЛ СРБИНОВСКИ. 
II. За членови на Советот на Заводот за водо-

стопанство на СРМ, со мандат од две години се 
именуваат: 

- инж. БЛАГОЈА ЛЕВКОВ, технички дирек-
тор на Водостопанската организација ,,Вардар1' — 
Скопје; 

- инж. АЛЕКСАНДАР РАДЕВСКИ, проектант 
во „Мелиопроект" Скопје; 

- инж. ДРАГАН ТОШЕВ, директор на Водо-
стопанската организација во Гевгелија. 

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

Бр, 15-1175/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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159. 
Врз основа на член 40 од' Законот за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67 и 16/69), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет 

- АСПАРУХ КОРУБИНОВСКИ, поради испол-
нување услови за пензија. 

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

Бр, 15-1379/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

160. 
Врз основа на член 40 од Законот за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67 и 16/69), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет 

— РАДА ГАЛЕВА, поради исполнување ус-
лови за пензија. 

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

Бр. 15-1379/2 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

161. 
Врз основа на член 43, 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 ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 

I. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод 

- БЛАГОЈА МЕНКАЏИЈА, поради остварено 
право на пензија. 

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

Бр. 15-1378/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

162. 
Врз основа на член 43, 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 ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

I. Се именува за директор на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод 

- АНГЕЛ ЛАЗАРЕВСКИ, началник н,а Мете-
оролошко-климатско одделение во Заводот. 

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

Бр. 15-1378/2 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

163. 
Врз основа на член 44, став 2 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 ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

I. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичката геодетска управа 

— ИВАН ТОЛЕВСКИ, поради исполнување ус-
лови за пензија. 

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

Бр. 15-862/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

164. 
Врз основа на член 44, став 2 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 ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

I. Се именува директор на Републичката гео-
детска управа 

—. КОСТА ХРИСТОВ, началник на Управата 
за геодезија на Собранието на општината на град 
Скопје. 

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

Бр. 15-862/2 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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165. 
Врз основа на точка 1 и точка 2 од Одлуката 

за образување Комисија за миграциони прашања, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА МИГРАЦИОНИ ПРАШАЊА 

I. Се именуваат за членови на Комисијата за 
миграциони прашања во состав и тоа: 

а) За претседател: 
- инж. ЃОРЃИ ОРОВЧАНОВ, член на Изврш-

ниот совет. 
б) За членови: 
- АЛЕКСАНДАР ДОНЕВ, потсекретар во Ре-

публичкиот секретаријат за труд; 
- ЈОРДАН СПАСОВСКИ, началник во РСВР 

на СРМ; 
- АЛЕКСАНДАР АРСОВСКИ, началник во 

Републичкиот секретаријат за народна одбрана; 
- РАДУЛЕ КОСТОВСКИ, помошник на секре-

тарот на Секретаријатот за информации; 
- РИСТО КАДИФКОВ, директор на Репуб-

личкиот завод за запослување; 
- ДРАГАН ХРИСТОВСКИ, помошник на ди-

ректорот на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување; 

- ТОШО ПОПОВСКИ, секретар на комисија 
во Републичката конференција на ССРНМ — Ско-
пје; 

- БУРХАН АДЕМИ, потпретседател на Ре-
публичкиот совет на ССЈ за Македонија; 

- ТРАЈАН БАФТИРОВСКИ, секретар на Ма-
тицата на иселениците на Македонија; 

- МИШКО РАДОСАВЉЕВИЌ секретар на 
стручна служба во Стопанската комора на Маке-
донија; 

- ТОМЕ ГОЏИРОВ, секретар на седиштето на 
„Југобанка" Скопје; 

- ПЕТАР ПЕТРОВ, советник во Стопанската 
банка на Македонија; 

- ДИМИТАР ДИМИТРОВ, член на Републич-
ката комисија за културни врски со странство; 

- ЈОСИФ ЈАНКУЛОВСКИ, главен уредник 
на секторот за странски јазици во РТВ Скопје; 

- НАУМ НЕЧЕВСКИ, заменик главен уред-
ник на НИП „Нова Македонија" - Скопје. 

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

Бр. 12-279/2 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Пр.етседател 

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

166. 
Врз основа на член 20 а во врска со член 32 

од Законот за театрите и другите сценско-уметнич-
ки установи („Службен весник на СРМ" бр. 16/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФИЛXАРМО -
НИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

I Се именува за директор на Филхармонијата 
на СР Македонија СЕРАФИМ МУРАТОВСКИ, ди-
ригент во Операта на Народниот театар во Скопје. 

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

Бр. 15-1499/1 Претседател 
21 јуни 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

167, 
Врз основа на член 29 и 30 од Законот за ре-

публичката 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 КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУ-

РА НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се именува за помошник на претседателот 
ма Комитетот за физичка култура на СР Македо-
нија БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ, просветен сов.етник 
во Републичкиот завод за унапредување на школ-
твото. 

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

Бр. 15-1048/1 
21 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

168. 
Врз основа на член 4 и 10 од Законот за ту-

ристичките водичи („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/70), Републичкиот секретар за образование, 
наука и култура, во согласност со Комитетот за 
туризам и угостителство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ТУРИСТИЧКИТЕ 

ВОДИЧИ 

Член 1 

Стручниот испит за туристички водич се по-
лага на начин определен со Законот за туристич-
ки водичи и одредбите на овој правилник. 

Член 2 

Програмата за полагање на стручниот испит 
за туристички водич ги содржи следните пред-
мети: 

1. Општествено-политичко и економско уреду-
вање на СФРЈ; 

2. Историја на народите на Југославија; 
3. Туристичка географија на СФРЈ; 
4. Познавање на историските знаменитости и 

културни установи во СФРЈ; 
5. Туристичка информативна служба; 
6. Најмалку еден странски јазик и тоа: ан-

глиски, француски, германски или руски. 
Покрај овие јазици туристичките водичи мо-

жат да полагаат и други странски јазици. 

Член 3 

Предметот Општествено-политичко и економ-
ско уредување на СФРЈ опфаќа: Федеративен си-
стем на СФРЈ, социјалистичка демократија; опште-
ствено-економско уредување; општествено-поли-
тички систем; општествена сопственост на,д сред-
ствата за производство и самоуправување во ра-
ботните и другите самоуправни организации; ор-
гани на општествено-политичките заедници и само-
управување; слобода, права и должности на чове-
кот и граѓанинот; судство и јавно обвинителство; 
уставност и законитост; Народна одбрана. 
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Член 4 

Предметот историја на народите на Југослави-
ја опфаќа: југословенските земји во римскиот и 
византискиот период; доселување на Словените на 
Балканот и првите држави на Јужните Словени; 
нашите средновековни феудално држави; југосло-
венските народи под турското, унгарското, мле-
тачкото и австроунгарското ропство; борбата на 
македонскиот народ за ослободување од турското 
ропство и за национално формирање, движења и 
војни за ослободување и обединување на југосло-
венските народи; народно ослободителна војна и 
народната револуција и социјалстичката изград-
ба. 

Член 5 

Предметот Туристичка географија на СФРЈ 
опфаќа: релјефот на Југославија, климата и хи-
дрографијата; жители; природни и рудни богат-
ства; лековити бањи, климатски и туристички ме-
ста; природни реткости (шумски, ботанички, зоо-
лошки и геолошки резервати); пештери, водопади 
и предели со посебна природна убавина, ловни и 
риболовни подрачја, терени за зимски спортски и 
други туристички занимливости. 

Член 6 

Предметот познавање на историските знамени-
тости и културни установи во СФРЈ опфаќа: 

а) археолошки објекти (главни наоѓалишта и 
нивната содржина); архитектонски објекти (стари 
градови — тврдини, манастири, цркви, архитекту-
ра, места и споменици од НОВ); дела на ликовни 
уметници (ѕидно сликарство, икони, слики); скулп-
тура, графика, дела на применетата уметност; ет-
нографски предмети; 

б) позначајни уметнички, културно-просветни и 
научни установи и организации (музеи, галерии; 
театри, јавни библиотеки и историски архиви, за-
води за заштита на спомениците на културата и 
природни реткости); работнички и народни универ-
зитети и домови на културата; издавачки претпри-
јатија, радио и телевизиски станици, симфониски 
оркестри, хорови, балетски и инструментални ан-
самбли, високи школи, научно-истражувачки ин-
ституции и др. 

Член 7 

Предметот туристичка информативна служба 
опфаќа: туристички организации (видови, внатреш-
на организација и седиште); угостителска мрежа 
(седиште на главните хотели, пансиони, планинар-
ски домови, кампови и други организации за сме-
стување и исхрана, ресторани со специјалитети, 
објекти за забава и разонода); сообраќајни средства 
(мрежа на железничкиот, поморскиот, речниот, пат-
ниот и воздушниот сообраќај, ред на возење и це-
ни) сообраќајни прописи (сообраќајни знаци, дозво-
ли за престој, пасоши, визи и др.); саеми, фести-
вали, такмичење, фоклорни приредби, царински де-
визни прописи во врска со престојот на странски 
туристи. 

Член 8 

Предметот странски јазик опфаќа: течен гово-
рен јазик, а особено способност за објаснување на 
тој јазик на материјата од програмата на струч-
ниот испит. 

Член 9 

Кандидатот кој полага стручен испит за ту-
ристички водич треба да располага со подетално 
познавање на историјата, туристичката географија 
и познавањето на историските знаменитости, кул-
турно-просветните установи на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија, додека за те-
риторијата на СФРЈ треба да располага со основ-
ни познавања. 

Член 10 

Кандидатот се оценува „го положил стручниот 
испит" ако по сите предмети добил оценка „поло-
жил". 

Член 11 

На кандидатот што го положил стручниот ис-
пит за туристички водич му се издава легитима-
ција според образецот кој е составен дел на ОвОЈ 
правилник (прилог 1). 

Член 12 

Легитимацијата се издава врз основа на еви-
дентна книга што ја води Републичкиот секр,ета-
ријат за образование, наука и култура. 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
од неговото објавување во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Број 07-1957/1 
21 јуни 1971 година 

Скопје 
Го заменува 

Републичкиот секретар за образование, 
наука и култура, 

Републички секретар за правосудство, 
Димче Козар. с. р. 

СОГЛАСЕН 
Претседател на Комитетот за туризам 

и угостителство, 
инж. Никола Горичан, с. р. 

Прилог: 1 

Образец на легитима-
ција за туристички во-
дич формат 10 х 7 см. 
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169. 
Врз основа на членот 38 од Законот за шу-

мите („Службен весник на СРМ" бр. 27/68), репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство до-
несува 

ЦЕНОВНИК 
ЗА ШТЕТИ ВО ШУМИТЕ 

I 

Според овој ценовник се определува висината 
на надоместокот на штети во шума сторени со се-
ча или оштетување на стебла, противправно при-
својување на соборено, прекршено или извалено 
стебло, оштетување или уништување на природен 
подмладок и садници во шума и на шумско зем-
јиште и противправно присвојување на споредни 
шумски производи (шумско семе и плодови, леко-
вити растенија, желадење и пасење и др.). 

И 

За противправно пресечено стебло, односно за 
противправно присвоено пресечено, прекршено или 
полегнато стебло или дел од стебло, висината на 
надоместокот на штетата се одредува: 

1. за техничко обло дрво: 

Ре
д.

 
бр

. висина на надоместок 
на штета за 1ш3/дин . 

1. орев 2.000 
2. јасен, јавор, брест, диви овошки 1.200 
3. даб 700 
4. бука, багрем, костен 600 
5. останати тврди лисјари 500 
6. меки лисјари 500 
7. црн бор, бел бор. молика 800 
8. смрека, ела 700 
9. останати четинари 600 

2, за огревно дрво: 

Ре
д.

 
бр

ој
 

Висина на штета за 1 
просторен метар/дин. 

за
 

др
во

 о
д 

ст
еб

ла
 б

ез
 

те
хн

ич
ка

 
др

вн
а 

ма
са

 

за дрво од 
стебла со 
техничка 
дрвна маса 

1. даб, бука и костен 250 
2. останати дрвни лисјари 200 
3. меки лисјари 120 
4. четинари 150 
5. пенушки и ветки под 7 см. 100 

300 
250 
150 
150 
100 

Под техничко обло дрво, во смисла на овој це-
новник се подразбираат делови од обло дрво со 
должина над 1 метар од кои најмалку 30% мо-
жат да се употребат за пиланско производство или 
за други технички цели, како и ситно т,ехничко 
дрво кое може да се употреби за колци за лозја, 
ластегарки, стожери, стапови, држалки, летви, 
Прачки за кошници, метли, огради и слично. 

Под огревно дрво во смисла на овој ценовник 
се подразбира дрво за хемиско искористување и 
за огрев. 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 50%. ако стеблото: 

— потекнува од шума прогласена за заштитна 
шума или за шума со посебна намена (национални 
паркови и резервати и сл,); 

— е од издвоена семенска состоина или оста-
вено за семењак; 

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или 
ограничена; 

— има граничен знак или знак за поделба на 
шумата; 

— е од шума во која, со шумскостопанската 
основа односно програма за унапредување на шу-
мите, не се предвидува сеча; 

— потекнува од природен подмладок во млади 
шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски 
шуми до 10 години). 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 1000/о, ако стеблото е од шумска култура, 

III 

За бесправно сечење на млади стебла од чети-
нарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) ви-
сината на штетата се утврдува во износ од 100,00 
динари за едно стебло. 

IV 

За противправно присвојување на суви и по-
легнати стебла или нивни делови, чија употребна 
вредност е намалена односно за оштетување на 
стебла со лупење на кората, подведување, превр-
тување , кастрење на гранки, засечување, вадење 
на смола и слично висината на штетата се утврду-
ва според износите во табелите 1 и 2 од точка П, 
намалена за 50%. 

Ако оштетувањето на стеблото е од таков сте-
п,ен што непосредно му претстои сушење или тоа 
е уништено, висината на штетата се утврдува спо-
ред износите во табелите 1 и 2 од точката П. 

V 

Износите во табелите 1 и 2 од точката П на 
овој ценовник се однесуваат за 1 м3 обла дрвна 
маса за техничко обло дрво односно 1 просторен 
метар за огревно дрво. 

Ако противправно пресеченото стебло, односно 
присвоеното пресечено, прекршено или полегнато 
стебло или дел од стебло е обработено во сорти-
менти (делќано, цепено и сл.) и при тоа мерено 
како нето-дрвна маса во различни мерки (парчи-
ња и слично), висината на надоместокот на штета-
та се утврдува на тој начин што претход,но сорти-
ментите се претвораат во м3 обловина односно 
просторни метри според следните фактори за пре-
сметнување: 

1. цепена граѓа од четинари 
и бука 1 мЗ 3,33 

2. цепена граѓа од даб 1 М 3 5,00 
3. делкана граѓа 1 М 3 1,67 
4. симли и шиндри 1 парче 0,0017 
5. стапови 1 парче 0,00083 
6. колци за лозја 1 парче 0,0033 
7. колци за овошки 1 парче 0,0071 
8. рачки 1 парче 0,0033 
9. думени 1 сноп 0,01 

10. прачки 1 сноп 0,01 
11. обрачи 1 парче 0,0014 

Вид на дрво 

Вид на дрво 

Ре
д.

 
бр

. 

Вид на производот 

ед
ин

ич
на

 
ме

ра
 

Ф
ак

то
р 
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VI 

Висината на надоместокот на штетата за про-
тивправно оштетување или уништување на при-
роден подмладок и садници во шуми и на шумско 
земјиште се утврдува: 

Ре
д 

бр
ој

 

1 2 

1. багрем, гледич, 
диви овошки 

2. јавор, јасен, брест, 
црница, див костен 

3. орев, питом костен 
4. калемен орев 

Висина на штетата за 1 сад-
ница-динари 

3 
го

ди
ш

на
 

пр
ек

у 
3 

го
ди

ни
 

3 4 5 6 

2,00 3,00 4,00 6,00 

2,50 3,50 5,00 8,00 
4,00 6,00 8,00 10,00 

— 20,00 30,00 50,00 

1 
го

ди
ш

на
 

2 
го

ди
ш

на
 

1 2 3 4 5 6 

5. останати тврди 
лисјари 2,00 3,00 4,00 6,00 

6. липа, бреза, евла, 
домашна топола 3,00 4,00 6,00 8,00 

7. останати меки 
лисјари 1,50 2,00 3,00 4,00 

8. црн бор, бел бор, 
молика 2,50 4,00 8,00 12,00 

9. смрека и ела 4,00 6,00 8,00 13,00 
10. егзоти од четинари 5,00 8,00 12,00 23,00 
11. останати четинари 4,00 5,00 9,00 17,00 

Износите утврдени во табелата се зголемуваат 
за 50% ако садниците се пресадувани (школувани). 

Износите од табелата се зголемуваат за 100% 
ако штетата е направена во култури подигнати на 
голини. 

Износите утврдени во табелата не се однесу-
ваат на штети сторени со противправно присвоју-
вање или уништување на садници во плантажи од 
лисјари и четинари. 

VII 
За противправно присвојување на споредни шумски производи, висината на надоместокот на 

штетата се утврдува: 

"о а 
40 Шумски производ 
ч 

Ед
ин
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1. шумско семе од четинари во шикари — црн бор, смрека, ела 
— бел бор и молика 
— ариш 

— останати четинари 

1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 

2,00 
3,00 
4,00 
2,00 

2. шумско семе од лисјари — даб, цер, бука 
— липа, багрем гледич 
— јасен, брест, бреза, евла и 

останати видови 

1 кгр. 
1 кгр. 

1 кгр. 

2,00 
5,00 

4,00 
3. шумски плодови — орев, бадем, лешник 

— костен питом 
1 кгр. 
1 кгр. 

15,00 
5,00 

4. Лековити билки — цвет од црн и бел слез 
— цвет од љубичица 
— цвет од останати видови 
— лист од лудо билје (беладона) 
— лист од орев и костен 
— лист од бутин (дигиталис) 
— стебло шарпланински ча ј 
— лист од останати видови 
— стебла од останати видови 
— корен од див чемер (генциана) 
— корен од останати видови 
— тубера од салеп 
— плод од сите видови 
— семе од сите видови 
— мов 

1 ,кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 
1 кгр. 

20,00 
30,00 

4,00 
2,00 
2,00 
3,00 

30,00 
2,00 
2,00 

10,00 
5,00 

60,00 
1,00 

10,00 
10,00 

5. Останати производи — борина од посочени стебла и 
пенушки 1 кгр. 3,00 

— смола 1 кгр. 10,00 
— шумска трева 1 кгр. 1,50 
— ливадска трева 1 кгр. 2,00 
— лисна постилка 1 кгр. 1,50 
— зеленика 1 пр. м. 10,00 
— лисник 1 пр. м. 100,00 
— шумски грмушки и трња 1 пр. м. бо,ро 

6. пасење и желадење во шуми — јагне неоддалечело грло 51,00 
— овца, оддалечено јагне, прасе грло 10ДО 
— коњ, мазга, магаре, говедо грло 50,00 
— ждребе, теле и прле до 1 година 

25,00 старост, свиња грло 25,00 
— коза, јаре грло 300,00 

Вид на дрвото 
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Во шуми во кои со Законот за шумите ,е за-
брането пасење и желадење на добиток, односно 
зо кои со шумскостопанските основи и програми 
за унапредување на шуми не се предвидува пасење 
односно желадење, износот на надоместокот од точ-
ка 6 на табелата се зголемува за 100%. 

VIII 

При утврдување висината на надоместокот на 
штетата сторена со противправно копачење на шу-
ми или со чиста сеча на шуми, освен висината 
на штетата пресметана според износите утврдени 
во табелите на овој ценовник, се пресметуваат и 
трошоците за пошумување на земјиштето и за во-
ведување на шумски ред. 

IX 

Ако противправно пресеченото дрво или негов 
дел се одзема од сторителот на прекршокот, однос-
но кривичното дело, висината на надоместокот на 
штетата се пресметува според износите утврдени 
со овој ценовник намален за износот на остваре-
ната прометна вредност на пресеченото дрво, од-
носно неговиот дел. 

X 

Со денот на влегувањето во сила на овој це-
новник престанува да важи Правилникот за ут-
врдување надоместок на штета причинета во шу-
ма („Службен весник на СРМ" бр. 26/64). 

XI 

Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-700/1 
15 јуни 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, с. р 

170. 
Врз основа на членот бб од Законот за бан-

ките и другите кредитни работи и членот 94, точ. 
1, став 1 од Статутот на Стопанската банка — 
Скопје,' по предлог на Кредитниот одбор, Изврш-
ниот одбор на Стопанската банка — Скопје, на 
седницата на 25^1.1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ И УСЛОВИ ЗА 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ 

ВЛОЖУВАЊА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И ШУМАРСТВОТО 

I 

Во рамките на расположивите средства наме-
нети за долгорочни вложувања, Стопанската бан-
ка — Скопје (во натамошниот текст: Банка) ќе да-
ра кредити за следниве намени: 

— продолжување изградбата на деталната ка-
налска мрежа на хидромелиоративните системи 
^ија изградба се финансира со учество на Феде-
рацијата, 

— развој на сточарското производство и зго-
лемување на сточниот фонд, 

— извршување на основни агромелиоративни 
мерки заради обезбедување интензивно земјодел-
ско производство во услови на наводнување и на-
бавка на земјоделска механизација, 

изградбата на капацитети за современо сме-
стување и пласман на земјоделски производи, 
- подигање на интензивни долгогодишни на-
сади и објекти за градинарско производство. 

II 

1. Кредити за намените од точката I на оваа 
одлука Банката ќе одобрува најмногу до 40% од 
претсметковната вредност на инвестицијата. 

За инвестициони вложувања со кои се обез-
бедува подолгорочен договорен извоз на остваре-
ното производство, Банката во исклучителни слу-
чаи ќе може да одобрува кредит и во поголем 
износ од наведениот во претходниот став. 

2. Кредити за изградба на детална каналска 
мрежа на мелиоративните системи чие финанси-
рање се врши со учество на Федерацијата, Бан-
ката ќе одобрува до 80% од пресметковната 
вредност на инвестицијата. 

Ш 

Кредитите од точката I на оваа одлука Бан-
ката ќе ги дава под следниве услови: 

а) Интересна стапка 5% и 
б) Рок на отплата: 
— за мелиоративни работи до 23 години; за 

овие кредити Банката може да прифати и при-
мена на прогресивни ануитети најмногу до 3 го-
дини;, 

— за агромелиорации, долгогодишни насади и 
оранжерии до 15 години, 

— за стопански градежни објекти до 15 го-
дини, 

— за набавка на земјоделска механизација до 
5 години, 

— за набавка на приплоден добиток: во го-
ведарството до 7 години, во свињарството и ов-
чарството до 5 години, во живинарството — 2 го-
дини. 

Банката го задржува правото да може да ги 
менува условите по одобрените кредити од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на стопанскиот развиток на стопански не-
доволно развиените републики и краишта, до-
колку дојде до измена на условите под кои Бан-
ката добива кредити од овој Фонд. 

IV 

За набавка на неопходна критична опрема од 
увоз која не се произведува во земјата, Банката 
може да одобрува и девизни кредити со рок на 
враќање до десет години и интересна стапка до 8%. 

За увоз на опрема, врз основа на странски ко-
мерцијални кредити, Банката ќе издава гаранции 
и ќе одобрува девизни кредити за аванси и ме-
ѓуплаќања доколку инвеститорот прими обврска 
дека: 

— ќе ја обезбеди отплатата на странскиот ко-
мерцијален кредит, како и кредитот за аванс и 
меѓуплаќања, 

— ќе и понуди на Банката продажба на 50% 
од остатокот на девизните средства на самостој-
но располагање по измирување на обврските по 
девизните кредити, без оглед на изводите на овие 
средства, 

— ќе и понуди на Банката продажба на на ј -
малку 30% од девизите на самостојно располага-
ње остварени ЕО текот на годината, во случај кога 
инвеститорот нема други девизни обврски, 

— девизното работење, во целост или делум-
но, ќе го врши преку Банката, за што ќе се склу-
чи посебен договор — спогодба. 

Обврската за продажба на девизи на Банката 
во смисла на претходниот став трае се до отпла-
тата на кредитот. 

V 

Кредитите по оваа одлука, Банката ќе ги да-
ва по пат на непосредна спогодба, а врз основа на 
поднесеното кредитно барање со приложена инве-
стициона и техничка документација составена 
според основниот Закон за изградба на инвести-
циони објекти и посебните упатства на Банката, 



12 јули 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 433 

Кредитните барања и инвестиционо-техничка-
та документација ќе и се доставуваат на Банката 
во 2 примерка. 

VI 

Интеркаларниот интерес, во основа, го обез-
бедува кредитобарачот. 

VII 
Кредити, по оваа одлука, Банката ќе одобрува 

на работни организации способни да организираат 
и остварат современо рентабилно земјоделско про-
изводство на свои капацитети и во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители, кои 
имаат своја развојна програма, остварени позитив-
ни резултати во работењето, решено прашање на 
производствено-технолошкиот и економскиот ка-
дар, плански и организирано поставена реализа-
ција на производството и обезбедени потребни ус-
лови за успешно изведување и ефектуирање на 
предметната инвестиција. 

Со инвестиционите зафати за кои се бара кре-
дит треба во најголема мерка да се обезбедува и: 

— полно активирање и оптимално искористу-
вање на веќе извршените вложувања на постој-
ните поволни природни услови и компаративни 
предности за предното производство; 

— поволни услови 31- остварување на значај-
ни интеграциони зафати и кооперативно реша-
вање на производството, неговата финализација 
и реализација; 

— економичност на вложувањата и оствару-
вање на конјуктурно и рентабилно производство, 
способно за економско вклопување во условите 
на домашниот и странскиот пазар; 

—1 привлекување на странски и домашен ка-
питал, учество на други банки и кредитори во 
кредитирањето на предметната инвестиција; 

— примена на најсовремени методи и достиг-
нувања во организацијата, технологијата и еко-
номиката на предметното производство и неговата 
реализација; 

—- отплата на динарскиот кредит без зафаќа-
ње на акумулацијата и на девизниот кредит во 
рамките на важечките прописи за стекнување на 
сопствени девизни средства. 

VIII 
При еднакви други услови предимство за до-

бивање на кредит ќе имаат работни организации: 
— чии инвестициони зафати се вклопуваат во 

аранжманите на Банката, со други банки и кре-
дитори, или даваат можност за такви аранжмани 
и привлекување на странски средства и средства 
од други банки и работни организации, во основ-
ното деловно подрачје на Банката, 

— кои обезбедуваат поволен извоз на земјо-
делски производи, 

— кои гарантираат пократок активизационен 
период, остваруваат поголемо производство по 
единица капацитет, пониски производни трошоци, 
повисок квалитет, повисока стапка на рентаби-
литетот и конкурентна способност во гранката, 
односно во групацијата што се остварува во зем-
јата и сигурна отплата на кредитот, 

— кои обезбедуваат производство што е тесно 
поврзано или претставува предуслов за унапре-
дување на други гранки или групации во земјата, 

— кои обезбедуваат поголемо учество во фи-
нансирањето на инвестицијата, 

— кои ги измириле достасаните обврски по 
сите користени кредити од Банката, наназад за 
6 месеци. 

IX 

Во областа на шумарството, во рамките на 
расположивите средства, Банката ќе ја кредитира 
изградбата на шумски комуникации, заради отво-
рање на нови шумски комплекси, подигањето на 
брзорасни тополови и други насади, мелиорира-
њето и уредувањето на деградирани шумски 
комплекси. 

Ови,е кредити ќе се одобруваат со рок на вра-
ќање до 15 год,ини, интересна стапка 5% и учество 
на кредитобарачите најмалку 40% од пресмет -
ковната вредност на вложувањата. 

X 

Со донесувањето на оваа одлука престанува 
да важи одлуката за поблиските услови за одобру-
вање кредити за инвестициони вложувања во 
земјоделството и шумарството („Службен весник 
на СРМ", бр. 12/68 г.). 

XI 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот одбор на Стопанската 

Банка-Скопје, 
инж. Никола Адамов, с. р. 

171. 
Врз основа на членот бб точка 1 од Законот 

за банките и кредитните работи и членот 94 став 
1 точка 1 од Статутот на Стопанската банка — 
Скопје, по предлог на Кредитниот одбор, Изврш-
ниот одбор на Стопанската банка — Скопје, на 
седницата од 25.VI. 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ДА-
ВАЊЕТО КРЕДИТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И 

ОПТИМАЛИЗАЦИЈА ВО ИНДУСТРИЈАТА 
И РУДАРСТВОТО 

I 

Стопанската банка — Скопје (во натамошниот 
текст: Банка) од средствата наменети за долгороч-
ни вложувања ќе дава динарски и девизни инве-
стициони кредити за вложувања во основни и 
трајни обртни средства за модернизација и опги-
мализација на индустријата и рударството. 

П 

Динарските и девизните кредити за намените 
од претходната точка, Банката ќе ги дава под 
следниве основни услови: 

а) динарски кредити 
— рок за враќање до 10 години, 
— интересна стапка 6%, 
— период на градба, по правило, до 24 ме-

сеци; 
б) девизни кредити 

— рок за враќање до 10 години, 
— интересна стапка до 8%. 

Банката го задржува правото да може да ги 
менува условите по одобрениот кредит (рокот и 
интересот), во зависност од тоа дали ќе дојде до 
измена на условите под кои ќе се добијат сред-
ствата од Фондот на Федерацијата, за кредитира-
ње стопанскиот развиток на стопански недоволно 
развиените републики и краишта. 

Ш 

Кредитите од точка I на оваа одлука Бан-
ката ќе ги дава под услов кредитобарачот да 
учествува во инвестицијата најмалку со 40% соп-
ствени средства или средства од други извори. 

За обезбедените сопствени средства или сред-
ства од други извори потребно е да се поднесат 
докази (слободните средства да бидат депонирани 
во Банката; за средствата од идниот прилив да се 
обезбеди гаранција за наменски кредит од Банка-
та, со која инвеститорот има траен деловен од-
нос; договор за одобрен кредит за учество). 

За инвестициони вложувања со претежно из-
возна ориентација на база на суровини од до-
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м а т н о потекло, за решавање на позначајни ин-
теграциони зафати, како и од посебно значење 
за стопанскиот развој на одделни региони, Бан-
ката, по исклучок, ќе дава кредити и во случај 
кога учеството е пониско од 40%. 

IV 

Кредитите од точката I на оваа одлука Бан-
ката ќе ги дава доколку со инвестиционото вло-
жување се обезбедува, односно во најголема мер-
ка ќе се обезбеди: 

1. Рентабилитет на инвестицијата пресметан 
врз основа на светски цени, со тоа што стапката 
на рентабилитетот треба да биде најмалку 10% 
која ќе обезбеди отплата на кредитите без зафа-
ќање на амортизацијата; 

2. Специјализација на производството во кое 
треба да се содржи големосериско производство 
или повисок степен на доработка и создавање 
комплементарност во сферата на производството.. 

3. Оптимален капацитет на производство во-
ведување на современа технологија и создавање 
можности за кооперација и интеграција во гран-
ката; 

4. Можности за отплата на кредитот за опре-
мата набавена од увоз по пат на извоз во рам-
ките на девизниот режим; 

5. Привлекување на странски и домашен ка-
питал врз основа на заеднички вложувања и дру-
ги аранжмани (кооперација, деловна соработка и 
ДРУГО). 

V 

Во врска со увозот на опремата преку стран-
ски кредити, Банката ќе издава гаранција и ќе 
одобрува девизни кредити за аванси и меѓупла-
ќања доколку инвеститорот прими обврска дека: 

— ќе и понуди за продажба на Банката на ј -
малку 50% од остатокот на девизните средства на 
самостојно располагање по измирување на обвр-
ските по девизните кредити, без оглед на изворите 
на овие средства; 

— ќе и понуди за продажба на Банката на ј -
малку 30% од девизните средства на самостојно 
располагање остварени во текот на годината во 
случај кога инвеститорот нема други девизни об-
врски; 

— обврската за продажба на девизи на Банката 
во смисла на претходниот став, трае до отплатата 
на кредитот; 

— девизното работење, во целост или делум-
но, ќе го врши преку оваа Банка, за што ќе се 
склучи посебен договор-спогодба. 

Банката ќ,е врши и промпна продажба на 
странски средства за плаќање со обврска на ин-
веститорот дека ќе ги врати во девизи со тоа 
што динарската противвредност ќе биде надоме-
стена од страна на Банката. 

VI 

Предност за добивање кредит ќе имаат оние 
кредитобарачи кои: 

1. Се вклопуваат во концептот на Општестве-
ниот план за развој на СРМ за периодот 1971— 
—1975 година, при што со инвестицијата се обез-
бедува: измена на сегашната структура на про-
изводството, давајќи му предност на производство-
то на металната и електро-индустријата, хеми-
ската индустрија, индустријата на неметали и гра-
дежни материјали и во крајната финализација 
на производите на дрвната и прехранбената ин-
дустрија, регионалниот развој и степенот на запо-
сленоста. 

2. Со техничката структура на инвестицијата 
во најголема мерка се решава прашањето на оп-
ремата. 

3. Со односните инвестициони вложувања вр-
шат подобрување, односно оптимално користење 
на инсталираниот капацитет; 

4. Трошоците на производството, по производи 
или група на производи, им се пониски од про-
сечните југословенски, односно пониски или ед-
накви со производствените трошоци на конку-
рентските производи во земјата или во странство, 
ако односните производи се наменети за извоз. 

Како доказ за ова, кредитобарачот треба да 
поднесе документирани компаративни показатели; 

5. Целосно обезбедуваат конвертибилни девиз-
ни средства за набавка на увозната опрема; 

6. Обезбедуваат поголемо учество од пропи-
шаното во точка 3 од Одлуката. 

7. Ги измириле достасаните обврски по сите 
користени кредити од Банката, наназад за 6 ме-
с.еци. 

8. Располагаат со потребните стручни кадри, 
со тоа што неопходниот број треба да биде обез-
беден пред почетокот со инвестиционите вло-
жувања ; 

9. Стапката на рентабилитет ќе им биде над 
просечната стапка во гранката, односно групаци-
јата, што се остварува во земјата. 

У л 

Кредитите од точката 1 на оваа одлука ќе се 
даваат по пат на непосредна спогодба. 

VIII 

Интеркаларниот интерес, во принцип, го обез-
бедува кредитобарачот. 

IX 

Заинтересираните инвеститори кон барањето 
за кредит треба да поднесат инвестициона про-
грама и инвестиционо-техничка документација со-
ставена според Основниот закон за изградба на 
инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/67, 30/68, 55/69 и 60/70). 

Барањето за кредит со инвестиционата програ-
ма од претходниот став се поднесува во 2 (два) 
примерка, до Стопанската банка-Скопје. 

X 

Со донесувањето на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за поблиските услови и начи-
нот за давање кредити за модернизација и опти-
мализација на индустријата и рударството, доне-
сена на 5.4.1968 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 1/68 и 12/68). 

XI 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот одбор на 
Стопанската банка-Скопје 
инж. Никола Адамов, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД в о ш т и п 

Алексов Трифун, од Титов Велес, поднесе до 
овој суд тужба, за развод на брак, против ту-
жената Алексова Минова Лена од село Таринци, 
Штипско, сега со непозната адреса. 

Како местожителството на тужената не е поз-
нато, се повикува во рок од еден месец од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ", 
да се јави или да определи свој застапник. Во 
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противно, судот, по службена должност, ја опре-
делува застапничката Ружица Бочварова, судски 
приправник, во Општинскиот суд во Штип, и де-
лото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 73/71. Ѓ54) 

Стојмир Димитров, од село Лесново, општина 
Пробиштип, поднесе до овој суд тужба, за развод 
на брак, против тужената Милена Димитрова, ро-
дена во село Паљуви, Општина Ваљево, СР Ср-
бија, сега во неизвесност. Како местожителството 
на тужената не е познато, се повикува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави или да определи 
свој застапник. Во противно, судот, по службена 
должност ја определи за застапничка Ружица Боч-
варова, судски приправник, во Општинскиот суд во 
Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 487/70. (55) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221. страна 1191, книга V е запишано след-
ното Досегашниот предмет на работа на Тргов-
ското земјоделско претпријатие, на големо и мало 
„Македонија" — Скопје се проширува и со следни-
те дејности: монтажа на електрична, водоводна и 
друга инсталација за потребите на физички и прав-
ни лица; производство и промет со хортикултурни 
растенија и уредување на паркови и зеленила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 896 од 12. I. 1971 година. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 320, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 562, страна 159, книга П Ор-
ганизацијата на здружен труд - Филијала -
Скопје, во состав на Прехранбениот комбинат 
„Жито-Македонија" — Скопје, поради поделба на 
две организации на здружен труд: Филијала I и 
Филијала П, без својство на правно лице, со од-
луката од 6. I. 1971 година под фирма: 

Прехранбен комбинат „Жито-Македонија" -
Скопје — самостојна организација на здружен труд, 
без својство на правно лице, — Филијала I — Мли-
нарство, ул. „Орце Николов" бр. 71, во чиј состав 
влегуваат производните единици: мелници, фабри-
ката за сточна храна, Фабриката за ориз и тес-
тенини и продавниците на житарица производ-
ство од житарици и зрнеста стока. Предмет на ра-
ботењето на работната организација е откуп на си-
те видови житарици ,оризова арпа, преработка на 
житарици и оризова арпа, промет со житарици и 
преработки од житарица оризова арпа и ориз, 
производство и промет на сточна храна, произ-
водство и промет на тестенини и промет со други 
индустриски стоки. 

Работната организација е основана од Прехран-
бениот комбинат „Жито Македонија" — Скопје, со 
одлуката за поделба на филијалата — Скопје, од 
6. I. 1971 година. 

Филијалата I — Млинарство, ќе се потпишува, 
задолжува и раздолжува од досегашните потписни-
ци, на поделената филијала, заедно со новиот пот-
писник Талевска Борка, со исклучок на потписни-
кот Супхи Бајрами на кој му престанува правото 
на потпишување поради престанок на работниот 
однос. 

Прехранбениот комбинат „Жито Македонија" 
— Скопје — Организација на здружен труд -
Филијала П — Пекарство, ул. „275" бр. 13 — со 
производните единици фурни (индустриски и град-
ски) и продавници. 

Предмет на работењето на работната организа-
зија е производство и промет на леб, бели печива 
и бурек, промет со друга трговска, индустриска и 
прехранбена стока. 

Работната организација е основана од Прех-
ранбениот комбинат „Жито Македонија" — Скопје, 
со одлуката за поделба на филијалата — Скопје, 
од 6. I. 1971 година. 

Филијалата П — лекарство ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на сво-
ето овластување: Кромовски Трајче, директор, 
Ажовски Димитар, раководител на комерцијалниот 
сектор, Куновски Трпе, раководител на финансис-
киот сектор и Голубовски Димитар, раководител на 
ОпнЈто-кадровскиот и развојниот сектор. 

Обврската пред банката на Филијалата П -
лекарство е со два потписа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 27 од 18. I. 1971 година. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660, страна 92, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата во Скопје, ул. „117" бр. 15, 
на Трговското претпријатие за промет со кожи, 
волна, стока и сточни производи, на големо и мало 
„Стококооп" — Скопје, се преселува во Скопје, 
од ул. „117" број 15, на улица „106а" бр. 89. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 83/70 од 14. I. 1971 година. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 539, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие, на го-
лемо и мало „Универзал-инвест" — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 23. IX. 1970 година се проши-
рува и со превоз на стоки со теретни возила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 761/70 од 18. I. 1971 година. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 841, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Проектантското биро со седиште во 
Скопје, на Претпријатието за дистрибуција и про-
изводство на електрична енергија во СРМ „Елек-
тромакедонија" - Скопје, поради укинување, со 
одлуката од 16. I. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1072/69 од 15. I. 1971 година. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 1415, страна 534, книга VI е запишано след-
ното: Организационата единица за електрични апа-
рати и уреди на претпријатието ,,Раде Кончар" -
Загреб се издвојува во самостојно претпријатие за 
изградба и монтажа на далноводи — Скопје, под 
фирма: Претпријатие за изградба и монтажа на 
далноводи „Далекуводи" - Скопје, ул. „Шарпла-
нинска" бр. 36. Предмет на работењето на прет-
пријатието е изработка и монтажа на далноводи. 

Претпријатието е основано со одлуката за из-ч 

двојување, донесена од работничкиот совет на Прет-
пријатието „Раде Кончар" - Загреб од 28. ХП. 1970 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Бо-
рислав Христовски, директор. 

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

бр. 47 од 20. I. 1971 година. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1403, страна 500, книга VI е запишано след-
ното: Се овластуваат работниците од Претприја-
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тието за меѓународна шпедиција „Транскоп" (по-
рано „Скопје") — Скопје и тоа: Ивановски Ата-
нас, Барјактарски Андреја Никола и Михајловски 
Исак Борис, заедно со регистрираниот потписник 
Петар В'чков, в. д. директор на споменатото прет-
пријатие, да го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат претпријатието. 

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

бр. 48 од 18. I. 1971 г. (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 125, страна 345, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претпријатие-
то за монтажа и ремонт „Југомонтажа Благој Дав-
ков" — Скопје Камберов Љупчо, досегашен в.д. 
директор на стопанско-сметководниот сектор, му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник се назначува сегашниот ди-
ректор на стопанско-сметководниот сектор на прет-
пријатието, Александар Велковски, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 20. XI. 1970 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 938 од 23. ХП. 1970 година. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 328, книга VI е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд — Фили-
јала — Титов Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 33 
како дел на работна организација за универзална 
трговија, на големо и мало „Младост" — Скопје 
се здобива со својство на правно лице, согласно 
со одлуката бр. 4653 од 14. X. 1970 година. 

За в.д. директор на Филијалата е именуван 
Алексовски Петар, кој заедно со ѓорѓиев Божи-
дар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
филијалата, во границите на овластувањето. 

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

бр. 870 од 3. ХП. 1970 година. - (43) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 337, страна 1597, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата во 
Тетово, ул. „Илинденска" бр. 3, на „Стандард" кон-
фекција — Загреб, Џин левски Тихомир, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За раководител на истата продавница е назна-
чен Саити Џеват, кој истата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 30. VI. 1969 година. 

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

бр. 605/69 од 8. I. 1971 година. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 113, страна 933, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Куманово, Плоштад „Нова Југославија" бр. 22 
— Стојче Митровски, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување на про-
давницата во Куманово и Скопје, на ул. „НО" бр. 
26, на жиро-сметката при Народната банка — Фи-
лијала — Куманово. 

За раководител на Продавницата во Куманово 
на Кожарско-крзнарското претпријатие ,,Илинден" 
— Куманово е назначен Симоновски Стојмир. 

Продавницата во Куманово и Скопје ќе ги 
потпишува, задолжува и раздолжува,. во границите 
на овластувањето на жиро-сметката на Народната 
банка — Филијала во Куманово, директорот на ма-
тичното претпријатие Таневски Тихомир, сметано 
од 9. ХП. 1970 година. 

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

бр. 1006/70 од 19. I. 1971 година (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 241, страна 841, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Угостителското претпријатие 
„Угостител" — Крива Паланка, согласно со одлу-
ката бр. 199 од 2. VП. 1970 година, на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 27. V. 1970 год,ина, 
се проширува и со промет на индустриски, прех-
ранбени и други производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 563 од 7. I. 1970 година. (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 272, страна 787, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот директор Пенчо Димов Шој-
лов, на Комуналното претпријатие за изградба, 
експлоатација и одржување на водовод — Титов 
Велес, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен Јорданов Лазов Борис, кој истото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Трајкова Јордан Софка, книговодител, сметано од 
17. VП. 1969 година. 

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

бр. 661/69 од 21. I. 1971 година. (171) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 490, страна 123, книга IV е запишано след-
ното: Кон Рудници и железарница „Скопје" — 
Скопје се присоединува Фабриката за навојни про-
изводи „Тане Целевски" — Кичево, согласно со од-
луката на работничкиот совет на Рудници и ж е -
лезарница „Скопје" — Скопје од 31. Ш. 1970 го-
дина и одлуката на Фабриката за навојни произ-
води „Тане Цалевски" — Кичево од 20. ХП. 1969 
година, донесена по пат на референдум. 

Присоединетата фабрика ќе работи под фирма: 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје -
Самостојна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Фабрика за навојни про-
изводи „Тане Цалевски" — Кичево. Предмет на ра-
ботењето на фабриката е производство на навојни 
производи. 

Фабриката е основана со одлуката за присоеди-
нување на Фабриката за навојни производи „Тане 
Цалевски" — Кичево, кон Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје од 31. Ш. 1970 година. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, Павловски Славе, директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр, 18, страна 143, книга I, Фабри-
ката за навојни производи „Тане Цалевски" — Ки-
чево, поради присоединување кон Рудници и ж е -
лезарница „Скопје" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 409/70 и 412/70 од 19. I. 1971 година. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 56, страна 387, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Самостојниот занаетчиски дуќан — фур-
на „Песјак" — Македонски Брод, бидејќи со одлу-
ката бр. 35 од 23. XI. 1970 година, на работничкиот 
совет на дуќанот и одлуката бр. 02-456 од 13. Ш. 
1970 година, на работничкиот совет на филијалата 
во Кичево, на работната организација „Жито Ма-
кедонија" — прехранбен комбинат — Скопје и од-
луката на работничкиот совет на работната органи" 
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зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје се присоединува кон Работната орга-
низација „Жито Македонија" — Прехранбен ком-
бинат —- Скопје — Филијала — Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 348/70 од 29. I. 1971 година (190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 146, страна 397, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Угостителското хотелско прет-
пријатие „ К а р т и бавча" — Кратово, согласно со од-
луката на колективот од одржаната седница на 20. 
X. 1970 година, се проширува и со: трговска деј-
ност на колонијални, деликатесни, млеко и млеч-
ни производи, леб и производи од брашно, градежен 
материјал и огревно дрво. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 903 од 27. I. 1971 година. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 321, книга VI е запишано след-
ното: Кон Работната организација „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат — Скопје — Фили-
јала — Кичево, се присоединува Самостојниот за-
наетчиски дуќан — фурна „Песјак" — Македонски 
Брод, со одлуката бр. 35 од 23. XI. 1970 година, на 
работната заедница на дуќанот, одлуката бр. 02-456 
од 13. Ш. 1970 година, на работничкиот совет на 
работната организација „Жито Македонија" — 
прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
Кичево и одлуката бр. 03-630 од 1. IV. 1970 годи-
на, на работничкиот совет на работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 348/70 од 29. I. 1971 година. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 405, страна 307, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Трговското претпријатие, на големо, 
за снабдување на селскостопански производи „Бел 
Камен" — Кавадарци, бидејќи со одлуката бр. 
02-2942 од 12. V. 1970 година, на работничкиот со-
вет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци и 
одлуката бр. 658 од 12. V. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие на големо 
за снабдување со селскостопански производи „Бел 
Камен" — Кавадарци се присоединува кон Агро-
комбинатот „Тиквеш" Кавадарци, како самостојна 
организација на здружен труд, без својство на 
правно лице, а со самостојна пресметка (погон) 
„Бел Камен" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 384/70 од 25. I. 1971 година. (192) 

млеко и млечни производи, вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата и репродукционен 
материјал. 

Погонот е основан со присоединувањето на Тр-
говското претпријатие, на големо, за снабдување 
со селскостопански производи „Бел Камен" — Ка-
вадарци кон „Агрокомбинат" „Тиквеш" — Кава-
дарци. 

Самостојната организација на здружен труд, 
без својСТВо на правно лице ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на 
овластувањето Ѓорчев Јордан, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис, 
бр. 931/70 од 25. I. 1971 година. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 482, книга VI е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, се присоединува Дрвно-произ-
водствено трговско претпријатие, на големо и ма-
ло „Просперитет" — Скопје ,согласно со одлуката 
бр. 02-27376/1 од 16. IX. 1970 година, на централ-
ниот работнички совет, од одржаната седница на 
16. IX. 1970 година, и одлуката бр. 04-1904 од 29. 
IX. 1970 година, па работничкиот совет на присое-
динетото претпријатие, а по одржаниот референ-
дум на работната заедница на 14. IX. 1970 година. 

Присоединувањето се смета од 12. I. 1971 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, чи. 

бр. 35 од 26. I. 1971 година. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 881, страна 107, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Дрвно-производното трговско претприја-
тие, на големо и мало „Просперитет" — Скопје, 
Бутел I, бб. поради присоединување кон Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" - Скопје, сме-
тано од 12. I. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 36 од 26. I. 1971 година. (196) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Работ-
нички универзитет „Кочо Рацин" — Скопје", се 
огласува за неважен. (2372) 

Загубениот округли печат под назив: „Народен 
универзитет — Скопје" — се огласува за нева-
жен. (2452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 67, книга Ш е запишано след-
ното: Кон Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци 
се присоединува Трговското претпријатие, на го-
лемо, за снабдување на селскостопански производи 
„Бел Камен" — Кавадарци, согласно со одлуката 
бр. 02-2942 од 12. V. 1970 година, на работничкиот 
совет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци 
и одлуката бр. 658 од 12. V. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие на го-
лемо, за снабдување со селскостопански производи 
„Бел Камен" — Кавадарци како Самостојна орга-
низација на здружен труд, без својство на правно 
лице — погон со следните податоци: Самостојна 
организација на здружен труд без својство на прав-
но лице, со самостојна пресметка „Бел Камен" — 
Кавадарци (Погон). 

Предмет на работењето на Погонот е трговија 
со зеленчук и овошје, месо и месни преработки, 
стока и сточна храна и селскостопански производи, 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта издадена од СВР — Скопје на 
име Александар Синадинов Алексовски, с. Таже-
во, М. Брод. (1977) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Маке-
донски Брод на име Александар Синадинов Алек-
соски, с. Тажево. М. Брод. (1978) 

Патна исправа бр. 116414, на име Азир Мис-
лими, с. Г. Седларце, Тетово. (1989) 

Возна книшка на име Петар Ј. Петковски, ул. 
„Прохор Пчински" бр. 2, Куманово. (1913) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Бедрије Беџети, ул. ,,Вл. Тоска" бр. 64, Те-
тово. (1936) 
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Воена книшка на име Самет Ј. Мустафи, с. 
Требош, Тетово. (2037) 

Воена книшка издадена од Чачак на име Ме-
фаил Емини, с. Романовце, Куманово. (2125) 

Воена книшка на име Василе Антон Јовески, 
с. Славеј, Прилеп. (2180) 

Воена книшка на име Ибраим Џ. Ибраимов, 
с. Кучица, Штип. (2188) 

Лична карта бр. 4214, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Стојан Стаменков, с. Калиманци, Ви-
ница. (2189) 

Лична карта на име Шеап Шаини, с. Лисец, 
Тетово. (2202) 

Лична карта издадена од ОВР — Гостивар на 
име Андон Синадиноски, ул. „119" бр. 41, Тетово. 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Алекса Николоски, с. Дреновци, Прилеп. 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Г. Делчев" — Куманово на име 
Здравка Миленковска, ул. „11 ноември" бр. 116, 
Куманово. (2258) 

Воена книшка издадена од одделението за на-
родна одбрана при Собранието на општината Ре-
сен на име Рушат Амит Исмаиловски, с. Арвати, 
Ресен. (2340) 

Воена книшка издадена од В. П. 8022/8 — Вис 
на им,е Фета Муарем Азизи, с. Ново Село П, Те-
тово. (2357) 

Пасош бр. 054465, издаден од ОВР — Т. Велес 
на име Стаменко Бојковски, с. Иванковци, Т. Ве-
лис. (2363) 

Воена книшка на име Димитар А. Николов, 
с. Драгојево, Штип. (2365) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Г. Делчев" — Куманово на име Ро-
санка А. Тасевска, ул. „Д. Божинов" бр. 18, Ку-
маново. (2382) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Бо-
жидар Станоевски, ул. „К. Ј. Питу" бр. 23, Кума-
ново. (2384) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Никола Котески, ул. „11 Октомври" бр. 78/11, Ку-
маново. (2385) 

Воена книшка издадена од В. П. — Пивка — 
Словенија на име Адем Абдиоски, с. Пешталево, 
Прилеп. (2391) 

Лична карта издадена од ОВР — Т. Велес на 
име Петре Стојанов, ул. „Кирил Пејчиновиќ" бр. 
12, Т. Велес. (2393) 

Свидетлство за завршен I клас, издадено од 
Економското училиште — Битола на име Драги 
Тодоровски, ул. „Тошо Даскало" бр. 65, Битола. 

Пасош бр. 043319 на име Петар Трифуновски, 
ул. „Охридска" бр. 115, Битола. (2402) 

Воена книшка издадена од В. П. 4427 — Ниш 
на име Нејази Сабрије Нуриши, с. Долно Палчиш-
те, Тетово. (2411) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авдија Дема, Скопје. (513) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Лидија 
Стојановска, Скопје. (514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Рамаданова, Скопје, (515) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Здравевска, Скопје. (516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роска Ѓуровска, Скопје. (517) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Велика Кладуша — Бихач на име Неџибе Доко, 
Скопје. (518) 

Работна книшка бр. 17533, издадена од Скопје 
на име Љубица Петреска, Скопје. (520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Т. Зивчевски, Скопје. (521) 

Дозвола за носење и држење на оружје рег. 
бр. 1147, издадена од УВР — Скопје на име Киро 
Јаневски, Скопје. (522) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Светозар и Руска Јаневски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Русе Ивановски, Скопје. (524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драга Ивановска, Скопје. (525) 

Индекс бр. 8501, издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Бељан Илиевски, Скопје. (526) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кочо Рацин" — 
Прилеп на име Орде Мисиркоски, с. Мало Којнари, 
Прилеп. (527) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил и Методија" — с. Плетвар на 
име Благоја Најдоски, ул. „11 октомври" бр. 91, 
Прилеп. (528) 

Свидетелство од V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Рампо Левката" — Прилеп на име Љуба 
Б. Петкоска, ул. „Борка Медарот" бр. 24, Прилеп. 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште за возрасни при ра-
ботничкиот универзитет — Прилеп на име Петре 
Петкоски, с. М. Коњари, Прилеп. (530) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
од с. Ропотово на име Петре СТОЈКОСКИ, С. Рилево, 
Прилеп. (531) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Петре Перески, с. Риле-
во, Прилеп. (532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Лидија Стојческа, ул. „Круме Вол-
нароски" бр. 156, Прилеп. (533) 

Работна книшка бр. 144, издадена од СО — 
Куманово на име Насуф Асановски, ул. „Банево 
трло" бр. 8, Куманово. (534) 

Свидетелство од УШ одделение на име Ѓорѓија 
Н. Стојановски, с. Драчево, Скопје. (536) 

Диплома издадена од УЗУС — Прилеп на име 
Стојан Петковски, с. Десово, Прилеп. (537) 

Индекс бр. 1308, издаден од ВЕШ — Прилеп на 
име Благоја Ристески, ул. „Пиринска" бр. 22, При-
леп. (538) 

Работна книшка издадена од Собрание на оп-
штината — Куманово на име Абедин Османи, с. 
Липково, Куманово. (539) 

Свидетелство за УШ оддделение на име Ни-
кола Темелков, ул. „Благој Кирков" бр. 42, Т. 
Велес. (542) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Трајко Андреев" — Т. Ве-
лес на име Коце Шојлев, ул. „П. Алчев" бр. 55, 
Т. Велес. (543) 

Свид,етелство бр. 296 од УТИ одделение на име 
Саит Р. Рамадани, Рудник „Радуша" — Ѓ. Петров. 

Здравствена легитимација на име Мусли Ис-
љами, с. Жељино, Тетово. (548) 

Свидетелство за завршена Ш година индустри-
ско училиште на име Ристо Грашиновеки, ул. 
„Сретко Крстевски" бр. 133, Гостивар. (550) 

Свидетелство за заршено матурски испит, из-
дадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Битола на 
име Атанас Костадиновски ул. „Тушин" бр. 3, 
Битола. (551) 

Свидетелсто од УШ одделение на име Томе 
Василески, с. Десово, Прилеп. (553) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Киро Стојанов, ул. „К. Пејчинов" бр. 12, Т. Ве-
лес. (554) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение 
на име Орце Сланев, ул. „Богдан Каракостов" бр. 
28, Т. Велес. (555) 

Здравствена легитимација на име Наташа Д о ј -
лева, ул. „П. Алчев" бр. 55, Т. Велес. (556) 

Здравствена легитимација бр. 27053, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Анѓелко ѓорѓиевски, с. 
Папрадиште, Т. Велес. (557) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Атиџе Асипи, с. Г. Речица, Тетово. (560) 

Уверение бр. 0301/47/69 за завршено квалифи-
.куван работник на име Драге Беровски, Гостивар. 

Ученичка книшка од IV одделение на име Бор-
че Исаковски, ул. „Живко Брајковски" бр. 85, Го-
стивар. (562) 

Свидетелство бр. 27 за VIII одделение, издаде-
но од Основното училиште „Гоце Делчев" — Ка-
натларци на име Димо Дамјановски, с. Канатларци, 
Прилеп. (564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Паца Радева, ул. „Родна Ивева" 
бр. 6, Т. Велес. (566) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
с. Г. Којнари на име Јана Бунтеска, с. Г. Којнари, 
Прилеп. (570) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Рампо Левата" — 
Прилеп на име Благоја Стеванови, ул. „Ленин" 
- 192 Прилеп. (571) 

Свидетелство од И година, издадено од УЗУС 
„Злате Малакоски" — Гостивар на име Трајко Ко-
тески, ул. „Марксова" бр. 9, Прилеп. (572) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Пецо Даскало" -— 
с. Долнени на име Трајан Јованоски, с. Долнени, 
Прилеп. (573) 

Свидетелство бр. 136/39 за завршено VIII од-
деление, издадено од Основното училиште во с. 
Локвица на име Славко Лозаноски, М. Брод. (574) 

Здравствена легитимација на име Илија Јанев, 
Кавадарци. (575) 

Свидетелство за завршено III година економско 
училиште на име Серафим Јанкоски ,с. Беловиште, 
Гостивар. ' (581) 

Свидетелство бр. 01-366, за завршено осмолет-
ка во с. Карбинци на име Милка Јорданова, с. Та-
ринци, Штип. (582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Даница Стојановска, ул. „Црвени 
Стени" бр. 3, Битола. (583) 

Свидетелство од V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Стив Наумов" —с. Бешиште на име Еми-
не Б. Лашкоски, с. Бешиште, Прилеп. (584) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Пецо Даскало" с. 
Долнени на име Трајко Тотески, с. Сенокос, При-
леп. (585) 

Свидетелство од VIII одделение на име Свет-
лана Василева, с. Бусилци, Титов Велес. (586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Цветковски, с. Лисолај, 
Битола. (587) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Добре Јовановски" — При-
леп на име Миле Тодороски, ул. „Београдска" бр. 
4, Прилеп. (588) 

Диплома за квалификуван работник на име 
Блаже Соколоски, ул. „Никола Тесла" бр. 39, При-
леп. (589) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Владимир Илиоски, ул. „Димо На-
редениот" бр. 40д, Прилеп. (590) 

Работна книшка издадена од Општинското со-
брание — Куманово на име Радислав В. И л и е в -
ски, с. Опаје, Куманово. (592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Апостоловски, Скопје. (594) 

Диплома за положен завршен испит издадена 
од Економскиот техникум „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Перса Колева, Скопје. (595) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Влчевска, Скопје. (596) 

Слободна карта, издадена од Градски сообраќај 
- Скопје на име Стојан Спасовски, Скопје. (597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Моратидис, Скопје. (593) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

ТУТУН - ПРИЛЕП 
распишува 
КОНКУРС 

За избор 
1. На еден асистент или виш стручен соработ-

ник во Одделението за технологија. 
УСЛОВИ 

Покрај општите услови предвидени со Основ-
ниот закон за работни односи и Законот за орга-
низација на научните дејности, кандидатите треба 
да ги исполнуваат следните услови: 

— да имаат завршено земјоделско-шумарски 
факултет и објавени трудови. 

Предност имаат кандидатите што имаат тутун-
ска струка. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат след-
ните документи: документите според ОЗРО, био-
графија и објавени трудови. 

Молбите се доставуваат во Секретаријатот на 
Институтот, со ознака „за конкурс". 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на С Р М . " 

ОД СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
ТУТУН - ПРИЛЕП 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
С К О П Ј Е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор по еден наставник во постојан ра-

ботен однос во звањето редовен професор, вон-
реден професор, виш предавач, доцент или преда-
вач по предметите: 

— Математика за економисти — два настав-
н и к 

— Стопанска историја 
— Право (стопанско, облигационо и трудово) 
— Основи на книговодството 
— Анализа на работењето на претпријатијата 
— Теорија на трошоци 
— Стопанска статистика во претпријатијата 
— Финансиски систем на СФРЈ 
— Основи на економетријата 
— Теорија и политика на цените 
— Техника на надворешна трговија со девизен 

систем 
— Француски јазик 
— Англиски јазик 
— Германски јазик 
За избор на асистенти во постојан работен 

однос по предметите : 
— Социологија 
— Математика за економисти 
— Стопанска историја 
— Група предмети од книговодство 
— Група предмети економика на организација 
— Група предмети од областа на финансиите 
— Теорија и политика на стопанскиот развој 
Условите за изборите се регулираат со чле-

новите 232, 234, 235 и 236,' од Статутот на Еко-
номскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Факултетот во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

ИСПРАВКА 
Во конкурсот на Медицинскиот факултет, на 

Универзитетот во Скопје, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10 од'26.Ш.1971 година, наместо 
текстот „три асистенти по предметот Протетика", 
треба да стои: „три асистенти по предметот Кли-
ничка протетика". 

Од Советот на Медицинскиот факултет 
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Деловниот одбор при Фабриката за тули и 
керамиди „Партизанка" Драчево — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на раководно работно место: 
1. Шеф на сметководство 
Кандидатот, покрај општите услови, предви-

дени со законските прописи, треба да ги испол-
нува и следниве посебни услови: 

Да има Виша стручна спрема и работно ис-
куство од над 20 години од кои 15 години на 
раководни работни места. 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
поднесат до Фабриката во Драчево. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Врз основа на член 71 од Статутот, Конкурс-
ната комисија при Фабриката за тули и керамиди 
„Партизани" Драчево — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за реизбор на ДИРЕКТОР 
Услови: 
Покрај општите услови, предвидени со Ос-

новниот закон за работни односи, кандидатот тре-
ба да ги исполнува и следните: 

— да има завршено Висока или Виша струч-
на подготовка и работно искуство најмалку 25 
години од кои 15 на раководни работни места од 
градежна дејност. 

— да не е осудуван за кривично дело предви-
дено ,и казниво по член 55 од Основниот закон 
за стопанските претпријатија. 

— да не му е забрането со судска одлука оба-
вување на должноста — директор. 

Кандидатите со молбата да достават оригинал 
или препис од дипломата, опис за движење на 
работата, доказ за раководно искуство и увере-
ние дека не му е забрането со судска одлука оба-
вување на должноста директор. 

Молбите заедно со документите се поднесу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. 

Некомплетираните молби нема да се земат во 
предвид на разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена. 

425 

Советот на основното училиште „13 НОЕМВРИ" 
Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. ЕДЕН НАСТАВНИК ПО МУЗИЧКО ВОС-

ПИТУВАЊЕ 
2. ДОМАЌИН 
УСЛОВИ: Под точка еден кандидатот треба 

да има завршено СМУ или ПА соодветна група 
и пет години практика во струката. Бидејќи ис-
тиот ќе раководи со оркестарот да има и такво 
искуство и подготовка (што ќе се документира). 

Под точка два кандидатот да има завршено 
средно училиште и над пет години практика во 
струката. 

Молбата со куса биографија и потребните до-
кументи, согласно со ОЗРО, се доставува до Со-
ветот на училиштето. Кандидатот, ако е во рабо-
тен однос, приложува и согласност од органот 
каде што е на работа. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Од Советот на Училиштето (1270) 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за одобрување на Програмата за 
премерот и катастарот на земјиштето што 
се финансира од средствата на Соција-
листичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството за 1971 година 
Одлука за потврдување на Програмата за 
користење на средствата на Републичкиот 
фонд за унапредување на кинематогра-
фијата за 1971 година — — — — — 425 
Одлука за ограничување бројот на сту-
дентите што можат да се запишат на 
Медицинскиот факултет во Скопје — 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување чле-
нови на Советот на Археолошкиот музеј 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Природно-научниот музеј во 
Скопје — — — — — — — — — 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата — 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување чле-
нови на Заводот за водостопанство на 
СРМ - - - - - - - - -

425 

426 

426 

426 

426 
должност 

- 427 
должност 

должност 

Решение за разрешување од 
советник во Извршниот совет 
Решение за разрешување од 
советник во Извршниот совет 
Решение за разрешување од 
директор на Републичкиот хидрометео-
ролошки завод — — — — — — — 
Решение за именување директор на Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод — 
Решение за разрешување од должност 
директор на Републичката геодетска уп-
рава — — — — — — — — — 
Решение за именување директор на Ре-
публичката геодетска управа — — — 
Решение за именување членови на Коми-
сијата за миграциони прашања — — — 
Решение за именување директор на Фил-
хармонијата на СР Македонија — — — 
Решение за именување помошник на прет-
седателот на Комитетот за физичка кул-
тура на СР Македонија — — — — — 428 
Правилник за програмата на стручниот 
испит и за легитимацијата на туристич-
ките водичи — — — — — — — — 428 

Ценовник за штети во шумите — — — 430 
Одлука за поблиските намени и услови 
за давање кредити за инвестициони вло-
жувања во земјоделството и шумарството 
Одлука за поблиските услови и начинот 
на давањето кредити за модернизација и 
оптимализација во индустријата и рудар-
ството — — — — — — — — — 

427 

427 

427 

427 

427 

428 

428 

432 

433 
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