
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 9 јули 1977 
С к о п ј е 

Број 28 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

346. 
Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за 

распоредот на девизите утврдени за потребите на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/77), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА НА 
ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НЕМА 

ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1977 ГОДИНА 

1. Во девизната резерва се пренесуваат деви-
зите утврдени за стоковни плаќања што одделни 
корисници нема да ги искористат во 1977 година и 
тоа: 

1) Радио-телевизија — Скопје 10.000.000 динари 
2) Републичкиот хидрометео-

ролошки завод — Скопје 700.000 динари 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 12-1115/1 
12 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

347. 
Врз основа на член 124 точка 3 од Законот за 

финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/73 и 17/74), член 8 од З а -
конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1977 година („Службен весник на СРМ" бр. 44/76) и 
член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на СР 
Македонија се одобруваат 800.000 динари на Основ-
ното училиште „Никола Тесла" во Битола за по-
правка на училишната зграда. 

2. Средствата од претходната точка се даваат 
без обврска за враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 12-1134/1 
20 мај 1977 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Туџаров, с. р. 

348. 
Врз основа на член 69 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕД-
СТВАТА УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1977 ГОДИНА 

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши 
изменување на распоредот на средствата за посебни 
намени и тоа: 

1. Во Раздел 13 — Републички секретаријат за 
информации, во позицијата 151 (01-2) — Регрес за 
рото-хартиј ата, износот „6.000.000" се заменува со 
износот „933.000". 

2. Во Раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии, во позицијата 205 (17-1) - Тековна бу-
џетска резерва, износот „4.958.000" се заменува со 
износот „10.025.000". 

II 

Измените од претходната точка, Републичкиот 
секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билан-
сниот дел на Буџетот при изготвување на завршна-
та сметка. 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1314/1 
9 јуни 1977 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Туџаров, с. р. 

349. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1977 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/76 и 18/77), Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕД-
СТВАТА ПО НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 

1. Заради измена на функцијата на Републич-
ката геодетска управа, со оваа одлука се менува 



Стр. 570 - Бр. 28 9 јули 1977 

распоредот на средствата по намени утврдени во 
Раздел 28 од Републичкиот буџет за 1977 година и 
гласи: 

РАЗДЕЛ 28 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА 
УПРАВА 

01 — Дејност на органите на оп-
штествено-политичките за-
едници 

281 01-1 Лични доходи во 
редовната дејност 1.873.000 

282 01-1 Материјални рас-
ходи во редовната 
дејност 1.220.000 

283 01-2 Лични примања 
на именуваните 
лица 160.000 

284 01-2 Трошоци за но-
во пресметување 
на катастарскиот 
приход 3.950.000 

285 01-2 Трошоци за из-
вршување на 
премерот 8.622.000 

286 01-2 Трошоци за обез-
бедување на 
зградата 75.000 15.900.000 

18 — Кредити орочени и издвоени 
средства 

287 18-5 За отплата на 
ануитети 800.000^^^800.000 
Вкупно раздел 28 
(позиција 281 до 
2 8 7 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 1 6 . 7 0 0 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.093.000 
За посебни намени 13.607.000 

В к у п н о : ^ ^ ^ 1 6 . 7 0 0 . 0 0 0 
2. Средствата од позицијата 284 (01-2) — Трошоци 

за ново пресметување на катастарскиот приход и 
позицијата 285 (01-2) — Трошоци за извршување на 
премерот, ќе се користат според договорот што ќе 
се склучи меѓу Републичката геодетска управа и 
Заводот за геодетски и фотограметриски работи. 

3. Измените според точка 1 на оваа одлука Ре-
публичкиот секретаријат за финансии ќе ги спро-
веде во билансниот дел на Буџетот при изготвува-
њето на завршните сметки. 

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

Потпретседател 
на Извршниот совет, 
Васил Туџаров, с. р. 

351. 
Врз основа на точката 50, потточката 3, став 2 

од Наредбата за уплатување на приходите на оп-
штествено-политичките заедници, самоуправните 
интересни заедници и на фондовите на општестве-
но-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76 и 14/77), републичкиот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДО-

ХОДОТ 

1. Во Наредбата за утврдување на преодни 
сметки и на збирни стапки за уплатување на при-
донесите од личниот доход од работен однос и од 
доходот („Службен весник на СРМ", бр. 17/77) се 
вршат следниве измени: 

— во делот под Г) — Преодни сметки и збирни 
стапки на републичките придонеси што се плаќаат 
на самоуправните интересни заедници, во точката 3 
— од доходот — бројката 5,49%, се заменува со 
бројката 5,51%; и 

— во прегледот НЕ, точка 3 потточка 4 — ре-
публички придонес од доходот за физичка култу-
ра — бројката 0,05%, се заменува со бројката 0,07%, 
а збирната стапка од 5,49%, се зголемува на 5,51%. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-1642/1 
1 јули 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

Бр. 12-1313/1 
9 јуни 1977 година 

Скопје 

350. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, донесе 

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

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за самостоен советник во Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија инж. ЗВОНКО НИКУЉСКИ, 
досегашен експерт на Обединетите нации. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република М а к е д о н и ј а . 

Бр. 12-1288/1 Претседател 
31 мај 1977 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

352. 
Врз основа на член 18 од Законот за данокот на 

доход на организациите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 
25/76), републичкиот секретар за финансии доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметувале и 
плаќање на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76 и 29/76) обрасците „РДД" 
и „ПД" се менуваат и гласат: 

Во образецот „РДД" се вршат следниве измени: 
— на реден број 1, бројката 17 од образецот 

, Деловен резултат — односно Биланс на успехот" 
се заменува со бројката 81 + ред. број 41 за изно-
сот на каматите; 

— на реден број 7 алинеја 2, заградата и зборо-
вите „ред. бр. 49 од „Билансот на успехот" се 
бришат, се става запирка и се додаваат зборовите 
,.Дел од доходот издвоен за работната заедница" 
(ред. број 55 од образецот „Деловен резултат Би-
ланс на успехот"). 

Образецот „ПД" се менува во образец „ПДЗ" кој 
гласи: 
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9 јули 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 573 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

277. 
Врз основа на точката 4.4.1. од Резолуцијата за 

политиката за остварување на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за пери-
одот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/76), а согласно член 17 
став 3 од Договорот за спроведување на политиката 
на цените во 1977 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 16/77), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија и собранијата на општините се согла-
сија за спроведувањето на политиката на цените во 
1977 година да склучат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините во рамките на 
своите права, овластувања и обврски и во соглас-
ност со системот на цените, а заради извршување 
на задачите утврдени со Резолуцијата за политика-
та за остварување на Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за периодот 
од 1976 до 1980 во 1977 година (во натамошниот 
текст: Резолуција), ќе преземаат економски и дру-
ги мерки со кои ќе се обезбедат постабилни односи 
во областа на пазарот и цените. 

Член 2 
Потписниците на овој договор се обврзуваат де-

ка ќе преземаат мерки со кои ќе се создаваат ус-
лови, порастот на цените и трошоците за живот да 
не биде повисок од порастот во 1976 година. 

Зголемувањето на цените и трошоците за живот 
во декември 1977 година во споредба со декември 
1976 година на одделни сектори може да изнесува 
најмногу: 

— цените на производителите на индустриски-
те производи, околу 9,0%; 

— цените на услугите, до 8,5%; 
— цените на мало, до 9,0%; 
— трошоците за живот, до 12,0%. 
Во спроведувањето на мерките на политиката 

на цените ќе се обезбеди селективност, диференци-
рана примена на тие мерки, како и динамика на 
поместување на цените заради остварување на по-
успорено и рамномерно влијание на растежот на 
цените врз трошоците за живот и на трошоците на 
репродукцијата во текот на целата година, при што 
да се има предвид времето од последното зголему-
вање на цените. 

Член 3 
Со цел да се обезбеди стабилност во движе-

њето на цените и да се спречи нивното верижно 
влијание врз трошоците за живот, потписниците 
на овој договор се обврзуваат, при одлучувањето за 
поместувањето на цените да се има предвид осо-
бено следното: економската положба (стапката на 
порастот на доходот, акумулацијата, просечните 
лични доходи, продуктивноста на трудот, економич-
носта и рентабилноста во работењето, користењето 
на капацитетите и друго), можноста за интервенци-
ја со инструментите на секундарната распределба 
и друго. 

Член 4 
Потписниците на овој договор се согласни фор-

мирањето на цените на производите и услугите од 
надлежност на Републиката и општините да се вр-
ши според постојните прописи, со општествени до-
говори ,самоуправни спогодби, спогодби за промена 
на затечени цени, според условите на пазарот и со 
одлуки на надлежни органи на Републиката и оп-
штините ,а во рамките на утврдената политика на 
цените. 

Член 5 
Потписниците на овој договор во спроведување-

то на договорената политика на подрачјето на па-
зарот и цените ќе соработуваат со организациите на 
здружениот труд, Стопанската комора на Македо-
нија и другите асоцијации на здружениот труд, За -
едницата на општините и градовите на Македонија, 
потоа со самоуправните интересни заедници, со оп-
штествено-политичките организации, месгогге заед-
ници, советите на потрошувачи и сл., за да се обез-
бедат услови здружениот труд и организираните 
потрошувачи што понепосредно да учествуваат во 
одлучувањето за цените, снабденоста и во решава-
њето на други прашања што имаат влијание за ос-
тварување на политиката на цените утврдена со 
Резолуцијата. 

Член 6 
Потписниците на овој договор ќе создаваат ус-

лови и ќе го поттикнуваат општественото договара-
ње и самоуправното спогодување и ќе определат 
производи и услуги за кои ќе се пропише обврска 
за спроведување постапка за општествено догова-
рање односно самоуправно спогодување за цените 
кои ќе се формираат во согласност со утврдената 
политика на цените и овој договор. 

Член 7 
Потписниците на овој договор се согласни со 

посебна одлука на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија да се определи начинот на фор-
мирањето на цените на производите и услугите од 
нивната надлежност. 

Член 8 
Порастот на цените за производите и услугите 

од надлежност на Републиката и општините во де-
кември 1977 година во однос на декември 1976 годи-
на може да се врши до следното рамковно ниво: 

— порастот на цените на производителите на 
индустриски производи да не биде повисок од пред-
видениот пораст во членот 2 од овој договор; 

— цените на основните земјоделско-прехранбе-
ни производи ќе се формираат во согласност со по-
литиката на цените и Договорот за развој на агро-
индустрискиот комплекс, како и ќе се создаваат ус-
лови за задржување на мерките на компензации и 
премии, заради остварување на политиката на це-
ните; 

— надлежните репубилчки органи и собранија 
на општините во соработка со самоуправните инте-
ресни заедници и другите заинтересирани асоција-
ции ќе иницираат постапка за склучување на оп-
штествени договори за трошоците за уредување на 
градежното земјиште и за начинот на формирањето 
на цените на становите, со кои би се обезбедило 
цените на становите да бидат во сообразност со дви-
жењето на цените на производителите; 

— порастот на цените на услугите од интерес 
на Републиката и општините ќе биде побавен од по-
растот во 1976 година; 

— цените во железничкиот патнички сообраќај 
ќе можат да се поместуваат така, што со поместу-
вањето на цените на другите услуги да не ја надми-
не рамката за цените на услугите од член 2 од овој 
договор; 

— порастот на цените на одделни услуги, како 
што се услугите за одржување (сервиси), премии, 
провизии, осигурување, такси, закупнини и сл. ќе 
биде побавен од вкупно утврдениот пораст на це-
ните на услугите. 

Член 9 
Потписниците на овој договор ќе преземаат 

мерки заради поттикнување функционирањето на 
прометот, пред се за оние производи каде што пос-
тојат реални можности и посебна потреба продаж-
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ните цени во прометот на мало да се формираат во 
склад со важечките прописи, по пат на самоуправ-
ни спогодби за долгорочна соработка или за здру-
жување на трудот и средствата, склучени помеѓу 
самоуправните организации од областа на произ-
водството и самоуправните организации од областа 
на прометот. 

До склучување на самоуправните спогодби за 
долгорочна соработка или за здружување на тру-
дот и средствата, формирањето на цените во про-
метот ќе се врши според важечките прописи, со тоа 
што маржите за производите за кои е извршено 
зголемување во 1976 година не ќе можат да се 
зголемуваат во 1977 година. 

Член 10 
Потписниците на овој договор ќе преземаат 

мерки за подобрување снабденоста на населението 
во градовите и приградските населби со потребни 
стоки, а особено со земјоделско-прахранбени про-
изводи, како и за продолжување на процесот на 
самоуправно поврзување на организациите на здру-
жениот труд од областа на производството, прера-
ботката и прометот. 

Член 11 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините ќе преземаат 
мерки за создавање стоковни резерви и обезбеду-
вање трајни извори и потребни финансиски сред-
ства, со цел да се овозможат благовремени интер-
венции на пазарот, обезбедување на потребна снаб-
деност и стабилно движење на цените. 

Член 12 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините, во рамките на 
своите надлежности, ќе преземаат економски мерки 
и непосредна општествена контрола на цените, со 
цел вкупниот пораст на цените на услугите, да 
биде побавен од остварениот вкупен пораст во 1976 
година. 

Член 13 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините ќе обезбедат е ф и -
касно делување на инспекциските органи со цел 
за подоследна примена на овој договор и за оства-
рување на законитоста во областа на пазарот и 
цените. 

Член 14 
Потписниците се согласни да ги задолжат нив-

ните органи за цени меѓусебно да соработуваат и 
известуваат за поместувањето на цените и за мер-
ките што ќе се преземаат заради усогласување и 
координирање на активноста за обезбедување спро-
ведувањето на договорената политика на цени. 

Член 15 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и извршните совети на собранијата на општи-
ните редовно ќе го следат и анализираат спрове-
дувањето на политиката на цените и за тоа ќе ги 
запознаваат Собранието на СР Македонија и. соб-
ранијата на општините на јмалку двапати годишно. 

Член 16 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1081/2 
13 јуни 1977 година 

Скопје 

Потписници : 
Извршен совет на Собра-
нието на СР Македонија 
Собрание на општината 

Битола 
Собрание на општината 

Берово 
Собрание на општината 

Македонски Брод 
Собрание на општината 

Валандово 
Собрание на општината 

Виница 
Собрание на општината 

Гевгелија 
Собрание на општината 

Гостивар 
Собрание на општината 

Дебар 
Собрание на општината 

Делчево 
Собрание на општината 

Демир Хисар 
Собрание на општината 

Кавадарци 
Собрание на општината 

Кичево 
Собрание на општината 

Кочани 
Собрание на општината 

Кратово 
Собрание на општината 

Крива Паланка 
Собрание на општината 

Крушево 
Собрание на општината 

Куманово 
Собрание на општината 

Неготино 
Собрание на општината 

Охрид 
Собрание на општината 

Прилеп 
Собрание на општината 

Пробиштип 
Собрание на општината 

Радовиш 
Собрание на општината 

Ресен 
Собрание на град Скопје 
(собранијата на општини-
те „Гази Баба", „Карпош", 
„Кисела Вода", „Центар" 

и „Чаир") 
Собрание на општината 

Свети Николе 
Собрание на општината 

Струга 
Собрание на општината 

Струмица 
Собрание на општината 

Тетово 
Собрание на општината 

Титов Велес 
Собрание на општината 

Штип 
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278. 
Врз основа на член 136 од Уставот на СРМ, ра-

ботниците во работните заедници на републичките 
органи и организации и на општествено-политич-
ките организации склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Работниците во работните заедници на репуб-

личките органи и организации и на општествено-
политичките организации (учесници во Спогодбата) 
се спогодија заеднички врз начелата на заемност и 
солидарност да ги користат средствата од делот од 
придонесот за станбена изградба од личните доходи 
на работниците, кои, согласно со општите акти на 
Самоуправната интересна заедница на станувањето 
на Град Скопје (Заедницата на станувањето), се 
наменети за изградба и купување на станови во 
општествена сопственост и за доделување кредити 
на работниците за изградба и купување на станови 
во лична сопственост и за подобрување на условите 
за станување, како и средствата од анурггетите по 
кредитите од придонесот за станбена изградба и 
од други средства на работните заедници доделени 
за изградба и купување и станови во лична сопст-
веност, односно за подобрување на условите за 
станување на работниците. 

Член 2 
Учесниците во Спогодбата се согласија средст-

вата од член 1 на оваа спогодба наменети за изград-
ба и купување на станови р о општествена сопстве-
ност, како и средствата заменети за доделување 
кредити на работниците за изградба и купување на 
станови во лична сопственост односно за подобру-
вање на условите за станување и средствата од 
ануитетите по кредитите одобрени пред и по влегу-
вањето во сила на оваа спогодба, да ги здружат со 
средствата на Републиката утврдени со Законот за 
обезбедување средства за финансирање на Програ-
мата за изградба и купување на станови за работ-
ниците и функционерите во републичките органи и 
во општествено-политичките организации за перио-
дот од 1976 до 1980 година (Закон) и со средствата 
од ануитетите и амортизацијата на становите изгра-
дени и купени со средства на Републиката. 

Учесниците во Спогодбата, исто така, се согла-
сија средствата од придонесот за станбена изградба 
од претходниот став да се орочуваат во деловните 
банки заради добивање кредити за изградба и ку -
пување на станови во општествена сопственост за 
потребите на учесниците во Спогодбата, на начин и 
под условите утврдени со член 8 од Законот. 

Член 3 
Учесниците во Спогодбата се договорија средст-

вата од член 1 на оваа спогодба да ги користат 
заеднички за изградба и купување на станови во 
општествена сопственост според Програмата за из-
градба и купување на станови за работниците и 
функционерите во републичките органи и во оп-
штествено-политичките организации (Програма), ка -
ко и за доделување кредити за изградба и купу-
вање на станови во лична сопственост односно за 
подобрување на условите за станување на работ-
ниците вработени к а ј учесниците во Спогодбата, во 
согласност со општите акти на Заедницата на ста-
нувањето и со оваа спогодба. 

Член 4 
Право на учество во распределбата на становите 

ве општествена сопственост што ќе се изградат и 
купат со средствата од член 2 на оваа спогодба 
имаат учесниците во Спогодбата, на начин и според 
критериумите што, согласно со член 9 од Законот, 
ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на 

СРМ (Извршен совет) по претходно мислење од ор-
ганите и организациите кои учествуваат во финан-
сирањето на Програмата. 

Член 5 
Учесниците во Спогодбата се согласија кредити 

за изградба и купување на станови во лична соп-
ственост односно за подобрување на условите за 
станување на работниците да се одобруваат во из-
носи, со каматна стапка и рок на отплата според 
општите акти на Заедницата на станувањето. 

При одобрувањето кредити на работниците од 
одделни работни заедници ќе се води сметка за 
вкупниот износ на средствата што за оваа намена 
се создаваат од придонесот за станбена изградба 
од личните доходи на работниците во соодветната 
работна заедница во годината во која се одлучува 
по барањето за одобрување кредит и во периодот 
од 1975 до 1980 година и за бројот на нерешените 
станбени прашања во соодветните работни заедници. 

Кредит може да се одобри само по предлог од 
органот на управувањето на соодветната работна 
заедница, кој го определува и приоритетот за доде-
лување кредити на одделни работници во случаите 
кога од иста работна заедница има поднесени ба-
рања за кредит од повеќе работници во износ што 
е поголем од средствата со кои учествува таа ра-
ботна заедница во заедничките средства за оваа 
намена. 

Кредити на работниците од одделните работни 
заедници ќе им се одобруваат и според начелата 
на заемност и солидарност. 

Член 6 
Учесниците во Спогодбата се согласија заради 

нејзино остварување да ги образуваат следниве 
органи: 

1. Конференција на учесниците во Спогодбата, 
2. Комисија, како извршен орган на Конферен-

цијата. 

Член 7 
Конференцијата ја сочинуваат по еден прет-

ставник на секој учесник во Спогодбата. 
Претставниците на учесниците во Спогодбата во 

Конференцијата ги делегираат работните заедници 
односно нивните органи на управувањето. 

Членовите на Конференцијата се делегираат за 
време од четири години. Работната заедница однос-
но нејзиниот орган на управувањето може да де-
легира делегат во Конференцијата и за пократок 
временски период или за одделна седница на Кон-
ференцијата. 

Конференцијата од редот на своите членови 
избира претседател, потпретседател и секретар. 

Член 8 
Конференцијата ги врши следниве работи: 
1. Ги утврдува поблиску постапката, условите 

и критериумите за одобрување кредити за изградба 
и купување на станови во лична сопственост од-
носно за подобрување на условите за станување на 
работниците. 

2. Дава мислење по предлогот на актот со кој 
Извршниот совет ги утврдува начинот и критериу-
мите за распределба на становите во општествена 
сопственост што ќе се изградат и купат со сред-
ствата од член 2 на оваа спогодба. 

3. Го следи остварувањето на Програмата и им 
дава мислење и предлози на надлежните органи. 

4. Го следи спроведувањето на оваа спогодба и 
донесува заклучоци и препораки за нејзиното ост-
варување. 

5. Ги избира членовите на Комисијата. 
6. Донесува деловник за својата работа. 

Член 9 
Комисијата се состои од 9 членови. 
Членовите на Комисијата се избираат за време 

од две години и можат да бидат повторно избрани 
за наредниот период од две години. 
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Комисијата од редот на своите членови избира 
претседател, потпретседател и секретар. 

Член 10 
Комисијата ги врши следниве работи: 
1. Одлучува за доделување кредити за изградба и 

купување на станови во лична сопственост односно 
за подобрување на условите за станување на работ-
ниците вработени к а ј учесниците во Спогодбата. 

2. Подготвува материјали и предлози на акти 
и мислења што ги разгледува односно усвојува Кон-
ференцијата. 

3. Го следи спроведувањето по заклучоците и 
препораките на Конференцијата и ја известува за 
нивното остварување. 

4. Подготвува нацрти и предлози за изменува-
ње и дополнување според оваа спогодба и и ги 
поднесува на Конференцијата. 

5. Врши и други работи што ќе и ги довери 
Конференциј ата. 

Член 11 
Предлог за изменување или дополнување на 

оваа спогодба може да поднесе секој учесник во 
Спогодбата. 

За предлогот за изменување или дополнување 
на оваа спогодба се изјаснуваат учесниците во Спо-
годбата. 

Ако за предложеното изменување или дополну-
вање на Спогодбата се изјасни мнозинството учес-
ници во -Спогодбата, Комисијата изготвува предлог 
за нејзино изменување односно дополнување и го 
доставува на мислење до учесниците во Спогодбата 
и до Конференцијата. 

Изменувањето односно дополнувањето на Спо-
годбата се смета за усвоено кога во ист текст ќе го 
усвојат работниците вработени к а ј учесниците во 
Спогодбата и кога ќе го потпишат нивните овлас-
тени претставници. 

Член 12 
Стручните и административно-техничките ра-

боти за потребите на Конференцијата и на Комиси-
јата ги врши Службата за општи работи на Из-
вршниот совет. 

Член 13 
Кон оваа спогодба можат да пристапат и орга-

ните и организациите што се финансираат од Ре-
публичкиот буџет кои не ќе ја прифатат при не ј -
зиното склучување. 

Член 14 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од 

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

ЗА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА: 

1. Службите на Собранието на СРМ 
Рада Пецева, с. р. 

2. Службите на Претседателството на 
СРМ 
Бојка Манева, с. р. 

3. Службите на Извршниот совет на Соб-
ранието на СРМ 
Димитар Трајковски, с ,р. 

4. Службите на Уставниот суд на 
Македонија 
Светлана Петровска, с. р. 

5. Службите на Македонската академија 
на науките и уметностите 
Марија Павлов, с. р. 

6. Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана 
инж. Илија Илиевски, с. р. 

7. Републичкиот секретаријат за право-
судство 
Стојко Антовски, с. р. 

8. Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација 
Милое Димовски, с. р. 

9. Републичкиот секретаријат за образо-
вание и наука 
Стојан Пржевски, с. р. 

10. Републичкиот секретаријат за култура 
Зоран Тодоровски, с. р. 

11. Републичкиот секретаријат за инфор-
мации 
Илија Керубин, с. р. 

12. Републичкиот секретаријат за здравст-
во и социјална политика 
Лилјана Кравиќ, с. р. 

13. Републичкиот секретаријат за труд 
Деспот Буцевски, с. р. 

14. Републичкиот секретаријат за финан-
сии 
Трипко Димов, с. р. 

15. Републичкиот секретаријат за индуст-
рија и трговија 
Боривое Вугделски, с. р. 

16. Републичкиот секретаријат за сообра-
ќ а ј и врски 
Петар Стојковски, с. р. 

17. Републичкиот секретаријат за економ-
ски односи со странство 
Миле Маркудов, с. р. 

18. Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство 
Тимка Попова, с. р. 

19. Републичкиот секретаријат за урбани-
зам, станбени и комунални прашања 
Светлана Савова, с. р. 

20. Секретаријатот за односи со странство 
на Извршниот совет 
Благој Зашов, с. р. 

21. Секретаријатот за кадровски прашања 
во Извршниот совет 
Илија Сапунџиоски, с. р. 

22. Бирото за претставки и поплаки на 
Извршниот совет 
Захарие Симовски, с. р. 

23. Републичкиот завод за општествено 
планирање 
Борис Џимревски, с. р. 

24. Комитетот за туризам и угостителство 
Јово Векиќ, с. р. 

25. Комитетот за физичка култура 
Анѓа Милосављева, с. р. 

26. Републичкиот штаб за територијална 
одбрана 
Живко Димитровски, с. р. 

27. Републичкиот завод за цени 
Здравко Стојановски, с. р. 

28. Републичката геодетска управа 
Кирил Николов, с. р. 

29. Републичката комисија за културни 
врски со странство 
Иванка Кимова, с. р. 

30. Републичкиот завод за статистика 
Лука Череповски, с. р. 

31. Републичкиот завод за техничка со-
работка 
Мирјана Лазаревска, с. р. 

32. Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод 
Кирил Циривири, с. р. 

33. Републичката комисија за верски пра-
шања 
Снежана Кулишевска, с. р. 

34. Врховниот суд на Македонија 
Мирјана Иванова, с. р. 

35. Републичкиот општествен правобрани-
тел на самоуправувањето 
Нада Митевска, с. р. 

36. Судот на здружениот труд на Маке-
донија 
Стефан Јовчевски, с. р. 

37. Стопанскиот суд на Македонија 
Александар Јањиќ, с. р. 

38. Јавното обвинителство на Македонија 
Стојче Николовски, с. р. 

39. Републичкото јавно правобранителство 
Марија Китова, с. р. 
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40. Окружниот суд Скопје 
Ранко Максимовски, с. р. 

41. Основниот суд на здружениот труд 
Скопје 
Рамо Танер, с. р. 

42. Окружниот стопански суд Скопје 
Љупка Петровска, с. р. 

43. Окружното јавно обвинителство Скопје 
Богомир Николовски, с. р. 

44. Републичкиот совет за прекршоци 
Виолета Јоанидис, с. р. 

45. Службите на Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Македонија 
Живко Кондев, с. р. 

46. Службите на Републичката конферен-
ција на ССРНМ 
Иван Кондев, с. р. 

47. Службите на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија 
Ристо Коцев, с. р. 

48. Службите на Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ на Македонија 
Стојмен Величковски, с. р. 

49. Службите на Републичката конферен-
ција на Сојузот на резервните воени 
старешини' 
Велко Никоски, с. р. 

50. Службите на Републичката конферен-
ција на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија 
Стојан Руменовски, с. р. 

51. Матицата на иселениците од Македо-
нија 
Цветан Николовски, с. р. 

52. Службите на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените кра-
ишта 
Димче Ристевски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

279. 
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), а во врска со член 229 од Законот 
за даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/76), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
Струмица, на својата седница одржана на 7 јуни 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА КАМА-
ТАТА НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИОТ ПРИ-

ДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Каматата на износот на придонесот за здрав-

ствоно осигурување на лицата — осигуреници кои 
што вршат самостојна дејност со личен труд, а кој 
придонес не е платен во пропишаниот рок, се опре-
делува во височина од 10п/0 годишно сметано од де-
нот на доспеаноста на неуплатениот придонес. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила веднаш со денот 

на нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1306/1 
7 јуни 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - РАДОВИШ 

280. 
Врз основа на член 24 точка 18 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Радовиш, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, на сед-
ницата одржана на 25 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ 
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од личен 
доход од земјоделска дејност, од личен доход од 
самостојно вршење на нестопанска дејност и од ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска деј -
ност, по кои основи ќе се обезбедуваат средствата 
на Општинската самоуправна заедница за општест-
вена заштита на децата. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправ-на интересна заедница за 
општествена заштита на децата изнесуваат: 

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

— придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 1%; и 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска дејност по стапка од 110/о. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 192 
27 април 1977 година 

Радовиш 
Претседател, 

Невенка Бојаџиева, с. р. 

Одделението за приходи на Собранието на оп-
штината Ресен, дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИ ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА СРМ" БР. 17/77 

Во член 8 став 2 наместо „7'0/о" треба да стои 
,Д0/о". 

Од Одделението за приходи на Собранието на 
општината Ресен, бр. 973 од 26. V. 1977 година. 
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О г л а с е п д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба со предлог за издавање платен налог од ту-
жителот Трговско претпријатие „Славија" од Скоп-
је против тужениот Ристо Мирчевски од Скопје, ул. 
, 468" бр. 12-а, за исполнување на договор, вредност 
33.471,80 динари. 

Тужениот Ристо Мирчевски од Скопје, ул. „468" 
бр. 12-а, сега е со непозната адреса и се повикува 
во рок од 30 (триесет) дена да ја достави својата 
адреса на судот или да одреди свој полномошник 
кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги за -
стапува неговите интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 40/74 од 
17. VI. 1977 година. (56) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот 
Рамадани Назиф од село Челопек против тужениот 
Арифи Ариф од село Челопек, а сега со непозната 
адреса во Германија. 

Со оглед да тужениот Арифи А р и ф е во стран-
ство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот да се јави во Оп-
штинскиот суд во Тетово или да определи свој пол-
номошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 267/77. 
(52) 

Пред овој суд е заведена тужба на тужителот 
Џеладини Сабит од село Нераште против тужената 
Амира Џеладини, од село Нераште сега со непоз-
нато место на живеење во странство. 

Со оглед да тужената Амира Џеладини е во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово, или да определи 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на 
овој рок ќе и биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 325/77. 
(53) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на сопственост по тужбата на Коста 
Геровски и Боривоје Геровски од Тетово, со стан 
на ул. „Призренска" бр. 18, против тужениот То-
дор Младенов Младеновски од гр. Софија, Н Р Б у -
гарија, со непозната адреса, вредност 1.000,00 ди-
нари. 

Се повикува тужениот да се јави пред овој 
суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот и да одреди полномошник. Во спротивно, 
по барање на судот, ќе му се постави старател од 
Центарот за социјална работа — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 275/77. 
(58) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд во Куманово се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Вера Симиќ од населбата „Рајкова куќа" — 
Куманово ,против тужениот Владимир Симиќ од на-
селбата „Рајкова куќа" — Куманово, но, бидејќи 
ја променил адресата, неговото место на живеење 
е непознато. 

Се повикува тужениот Владимир Симиќ да се 
ја^и во судот лично или писмено и да ја соопшти 
својата точна адреса на живеење во рок од 30 дена 

од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот 
ќе му постави привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 26Ѕ/1911 
година. (54) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд тужителката Даница Стефановиќ 
од Ресен поднесе тужба за развод на брак против 
тужениот Митко Стефановиќ, сега во Шведска со 
непозната адреса на живеење, вредност 2.000,00 
д^н. 

Се повикува тужениот Митко Стефановиќ во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
,,Службен весник на СРМ" да се јави во судот, 
да ја достави својата точна адреса или да овласти 
полномошник кој би ја презел постапката. Во 
спротивно, постапката ќе се продолжи со опреде-
лениот привремен застапник — лицето Крсте Наз-
лиевски, адвокат од Ресен, со сите права и обврс-
ки на парнична странка. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 7/77 го-
дина. (57) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНА П Р О Д А Ж Б А НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Барател на извршувањето: Димитар Маневски 
од Скопје 
Извршеник: Велче Трајковски од Скопје 
Предмет: Наплата на долг во вкупен износ од 
90.795,85 дин. со 6% камата, сметано од 13. V. 
1974 година 
На 15 август 1977 година во 10 часот во Општин-

скиот суд Скопје I — Скопје, соба број 11, ќе се 
изврши јавна продажба на недвижен имот на из-
вршеникот кој се наоѓа во Скопје, ул. „980" бр. 28, 
населба Козле П и претставува станбен објект во 
градба изведен заклучно со првата плоча. 

Проценетата вредност на објектот е 350.914,00 
динари. 

Објектот се продава како една целина. 
Како почетна цена се зема проценетата вред-

ност. 
Емството изнесува 10% од проценетата вредност 

и пред лицитацијата може да се вложи во судскиот 
депозит во готови пари или хартии од вредност. 

Правата заради кои оваа продажба не би била 
допуштена треба да се пријават во судот пред за-
почнувањето на лицитацијата, бидејќи тие прага по 
извршената лицитација не ќе можат да се оства-
рат спрема купувачот. 

Заинтересираните лица можат да добијат ин-
формации во Општинскиот суд Скопје I — Скопје, 
на шалтер 5, секој ден од 10—12 часот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, И. бр. 
4503/76 од 24. VI. 1977 година. (55) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 225 од 10. VIII. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 249, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот втор потписник на 
РО „Прогрес" — градежно-занаетчиска комбиносана 
работна организација — Штип Добре Симонов, е 
разрешен од должност. На негово место за втор 
потписник е назначен Бранко Мирчевски. 

Уписот се изврши во регистарот врз осното на 
одлуката на работничкиот совет на РО „Прогрес" — 
Штип, бр. 0201-612 од 26. VП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
225/76. (52) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 256 од 9. VIII. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 200 го запиша ч во судскиот ре-
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гистар следното: Правото на потпис на досегашниот 
шеф на сметководството Стај о К. Галазовски пре-
стапува, а за шеф на сметководството е овластен 
Атанас Ф. Каракашовски. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ — Трговско 
претпријатие на мало и големо „Прогрес" — Пех-
чево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
256 76. (58) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 227 од 16. УШ. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 192 го запиша во судскиот регис-
тар следното: Правото на потпис на досегашниот 
в.д. директор на ОЗТ Гимназија „Методи Митевски 
— Брицо" од Делчево Бранко Димитровски преста-
на, за директор е именуван Киро ѓорѓиевски, кој 
со потполни и неограничени овластувања ќе ја за-
стапува и потпишува организацијата ца здружен 
труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Гимназија „Методи Митевски — Брицо" — Делче-
во, бр. 0201-82 од 22. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
227/76. (59) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 313 од 10. XI. 1976 година, регистарска 
влошка бр. 42 го запиша во судскиот регистар след-
ното: Правото на потпис на досегашниот директор 
на ОЗТ Централно основно училиште „Кочо Рацин" 
— село Блатец, Кочанско Александар Данчев пре-
станува, а за директор е именуван Симеон Фили-
повски, кој ќе ја застапува и потпишува Основната 
организација на здружен труд без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на училиштето, бр. 03-532 од 
8. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 313/76. (62) 

ново, Струмичко на Земјоделската задруга „Јане 
Сандански" со седиште во село Муртино, Стру-
мичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на сите земјоделски производи кои се 

дејност на задругата. 
Раководител: Раде Кантарџиев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на Земјоделската 
задруга „Јане Сандански" ,с. Муртино, Струмичко, 
бр. 01-95 од 6. IX. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
19/76. (бб) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 18 од 3. IX. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 12 го запиша во судскиот регистар 
основањето на Деловната единица — Откупен пункт, 
со седиште во село Робово, Струмичко, на Земјо-
делската задруга „Оризарство", со седиште во село 
Ко"ошино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— Откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Панче Орцев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Оризарство" — село Колешино, — Стру-
мичко, бр. 02-7467 од 11. УШ. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
18/76. (65) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 20 од 15.Х. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 6, ја запиша во судскиот регистар Де-
ловната единица — Претставништво во Осјек на 
Земјоделската задруга „Кукла" ,с. Куклиш, Стру-
мичко. 

Предмет на работење: 
— промет на големо и мало со сите земјоделски 

производи и јужно овошје, како и готови прехран-
бени производи. 

Раководител: Милан Милошевиќ. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Кукла" од село Куклиш, Струмичко, бр. 
03-552 од 27. I. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
20/76. (67) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 354 од 15. ХП. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 6, ја запиша во судскиот регистар 
Деловната единица — Продавница со магазин, со 
седиште во Београд, ул. „Булевар Револуциј е" бр. 
51 З-а, на Земјоделската задруга „Кукла", с. „Кук-
лиш", Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на мало и големо со сите земјодел-

ски производи и јужно овошје и готови прехранбе-
ни производи. 

Раководител: Средоје Милаков. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Кукла" од село Куклиш, Струмичко, бр. 
03-552 од 3 .ХП. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
354/76. (68) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 276 од 7. X. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 174 го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото на потпис на досегашниот ди-
ректор на ОЗТ Гимназија „Јане Сандански" од 
Струмица Димитар Гошев му престанува, а за ди-
ректор е именуван Јован Рендевски, кој со полни 
и неограничени овластувања ќе ја застапува и пот-
пишува организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Гимназијата „Јане Сандан-
ски" - Струмица бр. 02-420/1 од 1. X. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
276/76. (42) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 164 од 10. VI. 1976 година, на регис-
тарската влошка бр. 65, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот секретар на организа-
цијата на здружен труд Основно училиште „Мар-
шал Тито" од Струмица Поп-Чотрова Мира се сме-
нува. За директор е именувана Ангелина Томе Му-
динова, кој а . со неограничени овластувања ќе ја 
застапува и потпишува организацијата на здружен 
труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница при ОЗТ Централ-
но основно училиште „Маршал Тито" — Струмица, 
бр .03-112 од 18. V. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
164/76. (72) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 19 од 7. IX. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 17 го запиша во судскиот регистар 
основањето на Деловната единица — Откупен пункт 
на земјоделски производи, со седиште во село Тур-

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 27, 28, 29, 30, 31 и 32 од 9. XI. 1976 година, 
на регистарска влошка бр. 9, го запиша во судскиот 
регистар основањето на деловни единици на Земјо-
делската задруга „Благој Мучето", село Просенико-
во ,Струмичко, и тоа: 

1. 3 3 „Благој Мучето", село Просениково, Стру-
мичко — Деловна единица — Продавница број 13, 
со седиште во село Тополница, Радовиш. Предмет 
на работење: промет со сите видови прехранбени и 
колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци и сувомесни производи, стока за широка 
потрошувачка, училишен прибор, сите видови на 
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индустриска стока, прибор за лична хигиена, како 
и текстилен материјал. 

Раководител: Алиаман Омеров. 
2. 3 3 „Благој Мучето" село Просениково, Стру-

мичко, Деловна единица — Продавница бр. 12, со 
седиште во село Покрајчево, Радовишко. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица — Продав-

ница број 13. 
Раководител: Иљчо Рујков. 
3. 3 3 „Благој Мучето" село Просениково, Стру-

мичко, Деловна единица — Продавница број 8, со 
седиште во село Мокриево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица — Продав-

ница број 13. 
Раководител: Крсто Кицев. 
4. 3 3 „Благој Мучето", село Просениково, Стру-

мичко, Деловна единица — Продавница број 10, со 
седиште во село Седларци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица — Продав-

ница број 13. 
5. 3 3 „Благој Мучето", село Просениково, Стру-

мица, Деловна единица — Продавница број 11, со 
седиште во село Долни Липовиќ, Радовишко. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица — Продав-

ница број 13. 
Раководител: Трајче Темелков. 
6. 3 3 „Благој Мучето" село Просениково, Стру-

мичко, Деловна единица — Продавница број 9, со 
седиште во село Борисово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица — Продав-

ница број 13. 
Раководител: Трајанка Зафирова. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет при 3 3 „Благој Му-
чето" — село Просениково, Струмичко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
27, 28, 29, 30, 31 и 22/1976 година. (70) 

Загубени печати 

Загубениот округли печат под назив: „Рудни-
ци и железарница „Скопје" Скопје бр. 2, се огла-
сува за неважен. (1284) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Драган Поповски, трг „Нова Југославија" бр. 2/1, 
Куманово. (1228) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" —- Куманово на име 
Адем Еминија, с. Липково, Куманово. (1512) 

Свидетелство за I и И година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" —- Куманово на име Пе-
ро Димитриевски, ул. „Народна Револуција" бр. 83, 
Куманово. (1513) 

Свидетелство за I и II година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Не-
џади Зимбели, с. Черкези, Куманово. (1514) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Реџеп 
Зимбели ,ул. „Васка Петковска" бр. 7, Куманово. 

Диплома за завршен тесарски курс на име Пет-
ко Милески, с. Бела Црква, Прилеп. (1097) 

Свидетелство за завршено II година земјодел-
ско училиште со практична обука на име Љубе 
Велјаноски, с. Галичани, Прилеп. (1098) 

Загубениот пасош бр. МА 064585 од 20. XII. 1972 
година, издаден од ОВР — Гостивар на име Бер-
зат Бедриу, с. Велебрдо, Гостивар. (1632) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев4 — Куманово на име Рамадан 
Шабани, ул. „Драги Шутевски" бр. 35а, Куманово. 

Свидетелство за завршен матурски испит на 
име Љубе Стеванови , ул. „Борка Талески" бр. 
171, Прилеп. (1731) 

Свидетелство бр. 06-241/1 за I клас и бр. 06-301/1, 
за II клас издадени од Гимназијата „Моша Пијаде" 
— Кр. Паланка на име Ацо Ѓорѓиевски, с. Станци, 
Кр. Паланка. (1777) 

Ученичка книшка и свидетелство од I клас, 
издадени од Гимназијата „Г. Делчев" — Куманово 
на име Џелал Адеми, ул. „Др. Рибар" бр. 112, Ку -
маново. (1778) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Весна Ма-
невска, ул. „А. Мицковски" бр. 9, Куманово. (1779) 

Свидетелство од 67/68 година, издадено од Учи-
лиштето за дрво преработувачка „Т. Б. Тарцан" — 
Прилеп на име Недо Димитриевски, ул. ,,Р. Димит-
ров" бр. 28, Т. Велес. (1385) 

Свидетелство за I година издадено од Средно 
војно училиште „Копнени војски" — Сарајево на 
име Богољуб Чанговски, Скопје. (1826) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 4, 25 и 29 од Правилникот за 

начинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти, Фабриката за заварени цевки 
и профили „11 Октомври" — Куманово 

Р А С П И Ш У В А 
КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ 
за изградба на инвестициони објекти со изработка 
на главни проекти за: 
1. погонска хала за Валавница „530"; 
2. покриен магацин за суровина; 
3. покриен магацин за готови производи; 
4. отворен магацин за готови производи; 
5. приемен магацин; 
6. браварска, столарска и ѕидарска работилница; 
7. ацетиленска станица; 
8. компресорска станица; 
9. лабораторија; 

10. портирница; 
И. подземни пешачки премии — скривници; 
12. базен за рециркулациона вода; 
13. гасна и парна станица; 
14. надворешен водовод и канализација ; 
15. громобранска инсталација; 
16. озвучување и телефонија; 
17. развод на флуиди; 
18. осветление на дворно место; 
19. внатрешни патишта и тротоари; 
20. паркинг простории; 
21. израмнување на терен и изградба на пат од 

IV ред; и 
22. други објекти кои чинат целина со напред на-

ведените објекти. 
Работите ќе се изведуваат во Куманово, во бли-

зина на Фабриката. 
Ориентационата вредност на работите изнесува 

142.000.000 динари. 
Рок за изведување на работите е 15 месеци од 

денот на воведување во работа. 
Писмените пријави за подобност мора да содр-

жат : фирма (назив) и точна адреса на пријавугпчот, 
назив на работите за кои се врши оценка на подоб-
ност на изведувачите, рок за изведување на рабо-
тите, гарантен рок, можност за давање на кредит 
за работите со услови за кредитирање, податоци за 
техничката опременост и податоци за стручни ка-
дри кои ќе учествуваат во изведување на предм.ет-
ните работи, список со податоци за кооперанти за 
градежни и градежно-занаетчиски работи, подато-
ци за позначајните слични изградени објекти од 
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страна на пријавувачот, из јава дека, во случај на 
склучување на договор за изведување на работите, 
на инвеститорот бесплатно ќе му даде на користење, 
за потребите на надзорните органи, прикладни про-
стории со површина од околу 200 м2, из јава дека во 
се ги прифаќа општите и посебните услови на ин-
веститорот за изградба на објектите, писмена из-
јава дека ги прифаќа посебните узанси за граде-
њето. 

Овие елементи се и критериуми за оценка на по-
добност. 

Пријавите се поднесуваат во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ" и се доставуваат до архивата на 
Фабриката. 

Изведувачките организации можат да се запоз-
наат поконкретно со условите и да ја разгледаат 
идејната инвестиционо-техничка документација и 
добијат потребни објаснувања во Фабриката (сек-
тор — Инвестиционен развој) секој работен ден од 
6—14 часот. 

Конкурсот за подобност ќе се одржи на трие-
сетипеттиот ден од денот на објавувањето на г л а -
сот за конкурсот во „Службен весник на СРГ.ЈЛ во 
Куманово, во просториите на инвеститорот, со поче-
ток во 10 часот. 

Изведувачките организации кои ќе бидат огла-
сени за подобни, во рок од 10 дена од денот на до-
ставување одлука за огласување на подобни орга-
низации, од инвеститорот ќе добијат идејна инве-
стиционо-техничка документација врз основа на 
која ќе изработуваат главни проекти и ќе поднесу-
ваат понуди за изградба на инвестиционите објекти. 

Објектите ќе се градат по договор „клуч во 
раце". . 

Понудите за изградба ќе се поднесуваат во рок 
од 90 дена сметано од последниот ден од рокот опре-
делен за добивање на идејната инвестиционо-тех-
ничка документација. 

Во понудата понудувачите се должни да пону-
дат цени по 1 м2 изградена бруто површина, оддел-
но за секој објект. Во цената треба да бидат опфа-
тени цени на сите градежни и градежно-занаетчи-
ски работи и инсталации (електрични, водоводни, 
за греење, проветрување, птт и сл.). 

Понудувачите, покрај ова, се должни во пону-
дата да дадат предмер и пресметка со единечни 
цени врз основа на кои се темели цената по 1 м2. 
За земјани работи, патишта и надворешен водовод 
и канализација да се дадат единечни цени според 
спецификација на позиции кои ќе произлезат од 
главниот проект. 

За изработка на подови во производните хали 
да се дадат единечни цени по 1 м2, а за фундамен-
ти да се дадат единечни цени по 1 м3, според марка 
на бетон. 

На организацијата со која ќе се склучи договор 
за градење на инвестиционите објекти, изработката 
на главните проекти нема посебно да и се плати, со 
оглед дека цената на проектите треба да биде содр-
жана во цената на работите за кои проектите се 
изработени. На две други организации, кои подне-
ле исправни понуди за градење, инвеститорот, це-
нејќи го квалитетот на главните проекти, ќе им ги 
откупи главните проекти за сите објекти за вкупна 
цена од по 1.000.000 динари со право со тие проек-
ти да располага и ги користи. Главните проекти се 
доставуваат во шест примероци. 

Критериуми за оценка на најповолна понуда се: 
— цените на работите; 
—' квалитетот на техно-економските решенија 

за изведување на работите; 
— рок за завршување на работите; и 
— комерцијално-финансиските услови за дава-

ње кредит. 
Инвеститорот во рок од 10 дена од денот на до-

несувањето на одлука ќе ги извести понудувачите 
дали и која понуда е прифатена. (189) 

Советот на Високата музичка школа во Скопје 
врз основа на својата одлука донесена на 2. VI. 1977 
година, распишува: 

К О Н К У Р С 
за избор на наставници и уметнички соработ-

ници — асистенти на ВМШ и тоа: 
I. Наставно-теоретски оддел: 

1. Едно постојано работно место за наставник во 
сите звања по предметите хармонија и аранжирање, 

2. Едно постојано работно место за наставник 
во сите звања за предметите: полифонија и хармо-
нија, 

3. Едно хонорарно работно место за наставник 
во сите звања по предметот солфеж. 
П. Оддел за соло-пеење: 

1. Едно постојано работно место за уметнички 
соработник — корепетитор. 

2. Едно хонорарно работно место за наставник 
во сите звања по предметот: оперска глума. 
Ш. Оддел за драмски актери: 

1. Едно постојано работно место за асистент по 
предметот: техника на говорот. 

2. Две постојани работни места ,за асистенти по 
предметот: Актерска игра. 
IV. Оддел за гудачки инструменти: 

1. Едно постојано работно место за наставник ве 
сите звања по предметот: Виола. 
V. Оддел за дувачки инструменти: 

1. Едно хонорарно место за наставник во сите 
звања по предметот: Труба. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за високото образование на СРМ. По-
кра ј пријавата, таксирана со два динари таксена 
марка кандидатите поднесуваат диплома за завр-
шен факултет, академија односно висока музичка 
школа и кратка биографија. 

Предимство имаат кандидатите со објавени на-
учни или стручни трудови, уметничка и педагошка 
дејност од својата специјалност. 

Молбите со документите (во три примероци — 
фотокопирани) се поднесуваат до Секретаријатот на 
Високата музичка школа во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. 

По реализирање на конкурсот и обавениот из-
бор, настап на работа по договор. (185) 

Конкурсната комисија при ЦОУ „Маршал Ти-
то" од село Жировница, а по одлука на Советот на 
работната заедница при училиштето 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите наставнички 
места за учебната 1977/78 година 

1. За Централното училиште с. Жировница: 
— Еден наставник по македонски јазик за ви-

шите одделенија, 
— Два наставника по математика и физика, 
— Еден наставник по руски јазик, 
— Еден наставник по физичко воспитување. 
2. За подрачната паралелка во село Врбјане — 

пастава по албан, јазик: 
— Два наставника по одделенска настава. 
Сите работни места се пополнуваат на НЕОД-

РЕДЕНО работно време. 
Услови: 
За работните места означени под бр. 1 канди-

датите да имаат завршено ПА — соодветна група, 
додека кандидатите под точката 2 да имаат за-
вршено ПА — Одделенска настава или учителска 
школа на албански наставен јазик. 

Покрај документите предвидени со ОЗРО кан-
дидатите да достават: 

— Молба со таксени марки од по 2 динари, 
— Оригинал или заверен препис од документот 

за образование, 
— Кратка биографија за досегашната работа. 
Молбите се поднесуваат до конкурсната комиси-

ја на Основното училиште „Маршал Тито", село 
Жировница — Гостиварско. 

Личен доход по Самоуправната спогодба за 
распределба на личните доходи на училиштето. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (183) 
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Советот на Медицинскиот центар во Т. Велес 
врз основа на член 505 од Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 33/76), 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување — реизбор на директор на Ме-
дицинскиот центар Т. Велес 

Кандидатите по конкурсот треба да ги испол-
нуваат општите и следните услови; 

— да имаат завршен медицински факултет; 
— да е примариус или лекар специјалист по 

една од медицинските специјалности; 
— да има работно искуство од 8 години на ра-

ководно работно место; 
— да има морално-политички квалитети. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Кандидатите со пријавите се должни да прило-

жат и докази за: 
— завршен медицински факултет, 
— за положен специјалистички испит, односно 

за стекнато звање примариус, 
— потврда за работното искуство, како и 
— уверение дека не е осудуван и дека не е под 

истрага. 
Пријавите се поднесуваат до Одделот за општи 

работи на Медицинскиот центар — Т. Велес, ул. 
„Шефки Сали" бр. 2. (184) 

Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел при Ме-
дицинскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните раководни работни 
места: 

1. Управител на мобилна стоматолошка проте-
тика; 

2. Заменик директор на Стоматолошкиот оддел; 
3. Раководител на РТГ отсек; 
4. Раководител на технички сервис. 
I. Клиника за болести на устата 
I. Ш е ф на отсек по пародонтологија. 
II. Клиника за дентална патологија и терапија 
1. Ш е ф на отсек кардиологија; 
2. Ш е ф на отсек пред клиника; 
3. Ш е ф на отсек ендодонција. 
III. Клиника за детска и превентивна стома-

тологија 
1. Ш е ф на отсек терапевтична стоматологија; 
2. Ш е ф на отсек превентивна стоматологија. 
IV. Клиника за орална хирургија 
1. Ш е ф на отсек хируршка сала; 
2. Ш е ф на отсек Поликлиника. 
V. Клиника за максилофацијална хирургија 
1. Ш е ф на стационар; 
2. Ш е ф на отсек — сала; 
3. Ш е ф на Поликлиника. 
VI. Клиника за ортодонција 
1. Ш е ф на отсек пред клиника; 
2. Ш е ф на отсек на клиника; 
3. Ш е ф на заботехничка лабораторија. 
VII. Клиника за мобилна протетика 
1. Ш е ф на отсек; 
2. Ш е ф на отсек на клиника; 
3. Ш е ф на отсек заботехничка лабораторија. 
VIII. Клиника за фиксна протетика 
1. Ш е ф на отсек пред клиника; 
2. Ш е ф на отсек на клиника; 
3. Ш е ф на отсек заботехничка лабораторија. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— под реден број 1: наставник во сите звања 
или асистент со над 5 години работно искуство во 
звањето; 

— под реден број 2: стоматолог специјалист, 
наставник во сите звања или асистент со на јмалку 
5 години работно искуство; 

под реден број 3: средна или виша школа за 
рендген техничари; 

— под реден број 4: ВКВ работник машинска 
струка, да е специјалист за одржување на сите 
дентал машини и 20 години работно искуство; 

— под I, П, Ш, IV, V, VI. 1 и 2, VП. т. 1 и 2 и 
УШ. т. 1 и 2: наставник по сите звања, пом. настав-
ник — асистент специјалист со најмалку 2 години 
специјалистички стаж, да поседува организациони 
способности и морално-политички квалитети; 

— под VI. т. 3: средно забарско или заботех-
ничко училиште, со положен стручен испит за ви-
ши забен техничар; 

— под VII. т. 3 и VIII. т. 3: завршено средно 
заботехничко училиште. 

Молбите со потребните документи за исполну-
вање на условите се доставуваат преку архивата на 
Работната заедница — Заеднички служби на Ме-
дицинскиот факултет до Советот на ООЗТ Стома-
толошки оддел. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (186) 

Советот на Здравствениот дом — Брод Маке-
донски 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на еден приправник во домот — ф а р -
мацевтски техничар 

Услови: 
Кандидатот треба да има завршено средно ф а р -

мацевтско училиште. 
Молбите со потребната документација се дос-

тавуваат до Конкурсната комисија на Домот. 
Приправникот по завршувањето на приправ-

ничкиот стаж ќе биде распореден во една од апте-
ките на домот во Самоков или Македонски Брод. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (187) 

Собирот на работните луѓе на Вишата земјо-
делска школа — Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор или избор на наставници во звање 
професор или предавач за: 

а) Неопределено и полно работно време 
1. Е!ден наставник за предметите овчарство и 

свињарство; 
2. Еден наставник за предметите анатомија со 

физиологија и зоохигиена со ветерина (избор); 
3. Еден наставник по предметите живинарство и 

механизација II. 
б) Договорно 
4. Еден наставник по предметите основи на 

марксистичка филозофија и политичка економија 
(избор). 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото школство 
(„Службен весник на СРМ" број 49/74), и со Само-
управната спогодба за систематизација на работни-
те места и за меѓусебните односи на работниците на 
Школата. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома за високо земјоделско образование (т. 1 и 3), 
високо ветеринарско образование (т. 2) и високо об-
разование од општествените науки (т. 4), куса биог-
рафија , список на стручни трудови, доказ за досе-
гашното работно искуство, уверение дека не е под 
истрага или осуден и согласност за работа во друга 
организација (т. 2 и 4). 

Пријавите со некомплетирани документи нема 
да се разгледуваат. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

Поблиски информации се добиваат во Шко-
лата. (188) 
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Врз основа на член 46 и 47 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на станувањето 
— Кратово, Комисијата за избори и именување на 
Собранието на СИЗ на станувањето — Кратово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на секретар на Заедницата 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите што ќе се пријават на кон-
курсот треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

1. да имаат завршено висока или виша струч-
на подготовка, предност имаат економска и правна 
насока; 

2. да имаат најмалку 2 години работно искуство 
по дипломирањето; 

3. да поседуваат морално-политички квалите-
ти; и 

4. да се истакнуваат со организаторски и струч-
ни способности. 

Личниот доход се утврдува со Самоуправната 
спогодба за заедничките основи и мерила на до-
ходот и личните доходи на работниците во Заед-
ницата. 

Молбите со другите комплетирани документи се 
доставуваат до Заедницата. Некомплетираните до-
кументи нема да се земаат во разгледување. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". (192) 

Советот на Економскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на: 
а) Наставник во постојан работен однос (во сите 

звања) по предметот Економетриски модели; 
б) Два асистента во постојан работен однос по 

група предмети на Катедрата за статистика и 
математика. 

Условите за избор се определени во Законот 
за високото образование и Статутот на Факултетот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (191) 

Врз основа на член 32 од Статутот на Вишата 
школа за социјални работници во Скопје, Сове-
тот на школата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на наставници (во звањето 
предавач или професор на виша школа), на неоп-
ределено време, за предметите: 

1. Методика на социјалната работа 
2. Педагогија и пракса 
Пријавените кандидати по овој конкурс треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во Законот 
за високото образование („Службен весник на СРМ", 
бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за социјални 
работници. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Школата. 

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

Поблиски информации можат да се добијат во 
Школата, лично или на писмено барање. (190) 

Врз основа на член 13 став 1 и 2, член 22 став 
1 од Самоуправната спогодба за уредување на ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд при ОЗТ Основно училиште „Моша Пијаде" 
— с. Папрадник, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места за настав-
но-воспитен кадар за учебната 1977/78 година. 

I. Централно училиште „Моша Пијаде" — с. 
Папрадник — на македонски наставен јазик 

1. професор или наставник по француски ја -
зик (1) 

2. професор или наставник по математика (1) 
II. Централно училиште — с. Папрадник на 

албански наставен јазик 
3. професор или наставник по математика и 

физика (1) 
4. професор или наставник по француски јазик 

со дополнување (1) 
III. Подрачно училиште — с. Броштица на ма-

кедонски наставен јазик 
5. професор или наставник по македонски и 

српско-хрватски јазик (1) 
6. професор или наставник по математика и ф и -

зика со дополнување (1) 
7. професор или наставник по француски јазик 

со дополнување (1) 
8. професор или наставник по историја и геог-

р а ф и ј а (1) 
9. наставници за одделенска настава (2) 
IV. Подрачно училиште — с. Коџаџик на тур-

ски наставен јазик 
10. професор или наставник по математика и 

физика (1) 
11. професор или наставник по историја и геог-

р а ф и ј а со дополнување (1) 
12. професор или наставник по биологија и хе-

мија со дополнување (1) 
13. професор или наставник по македонски и 

француски со дополнување (1) 
14. наставник или учител за комбинирана нас-

тава во подрачното училиште — с. Долгаш на тур-
ски наставен јазик (1) 

15. наставник или учител за комбинирана нас-
тава на турски наставен јазик во подрачното учи-
лиште с. Елевци (1) и 

16. наставници или учители на турски наставен 
јазик за комбинирана настава во подрачното учи-
лиште — с. Новак (2). 

Кандидатот под точка осум (8) ќе се вработи на 
одредено време, додека другите кандидати ќе се 
вработат на неодредено време. 

Услови: 
По точка 9, 14, 15 и 16 кандидатите да имаат за-

вршено ПА — отсек за одделенска настава или 
учителска школа, додека по другите точки канди-
датите да имаат завршено соодветна група на об-
разование за наставници. 

Молба таксирана со 2 динари т. марка, диплома 
за завршено соодветно образованиеу лекарско уве-
рение, уверение дека не е под истрага, уверение де-
ка не е осудуван, извод од матичната книга на ро-
дените и работничка книшка. 

Кандидатите што ќе се вработат подлежат на 
пробна работа до 60 дена. 

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

Некомплетирани документи нема да се земаат 
во разгледување. (193) 
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Медицинскиот центар — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за специјализација на лекари по следните спе-
цијалности. 

1. Интерна медицина — 1 
2. Инфективни болести или епидемиологија — 1 
3. Рендгенологија или пнеумофтизиологија — 1 
Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат општите 

услови за специјализација, при што предност ќе 
имаат вработените во Медицинскиот центар — Де-
бар. 

Точките 2 и 3 алтернативно се поставени: по 
желба на кандидатите. 

Пријавите со потребната документација да се 
достават до Комисијата за специјализација, стручно 
образование и усовршување во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на овој конкурс во „Служ-
бен весник на СРМ". (194) 

Конкурсната комисија при Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусно платно и хартија „Иднина" 
— Кратово, врз основа на член 103 од Статутот на 
Фабриката 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на индивидуален работоводен орган 
на работната организација 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните услови: 

— да поседуваат висока стручна подготовка од 
економски, технолошки, машински или правен ф а -
култет; 

— да имаат работно искуство од 5 години, од 
кои 3 години на раководно работно место; 

— да се морално-политички подобни; 
— да поседуваат организаторски способности; 
— да знаат еден од светските јазици; 
— да достават програма за наредното работење; 
— да не постои забрана за именување на работ-

но место на работоводен орган по член 511 од З а -
конот за здружениот труд и да не се под истрага. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Фабриката за 
вештачки брусеви, брусно платно и хартија „Идни-
на" — Кратово, со ознака „за конкурс". 

Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. 

Личен доход според самоуправните општи акти 
на работната организација. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (195) 

Советот на Земјоделскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и реизбор на следните работни места: 
— избор на еден наставник по предметот Обра-

ботка и познавање на тутунската суровина на неоп-
ределено или определено време во звањето доцент, 
вонреден или редовен професор; и 

— реизбор на асистент по предметот Хемија. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (196) 
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