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221. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 9 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ 
на седницата одржана на 13. IV. 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Условната осуда се прости на: 
1. Соколе Димче Марковски, од Битола. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Страшо Крсте Ристевски, од с. Д. Дупени, 
2. Кире Павле Ивановски, од Битола, 
3. Југослав Драган Кочевски, од Скопје. 

III 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Флорин Мито Дамчевски, од с. Сапотница, 
2. Стојан Лазо Стојковски, од Македонски 

Брод, 
3. Бесир Ејуп Бакиу, од с. Добридол, 
4. Ѓорѓи Трајко Чкаровски, од Прилеп. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

1 година на: 
1. Слободан Гаврил Шумански, од Берово, 
2. Атанасие Наце Огненовски, од с. Драчево, 
3. Димитар Глигор Николов, од Струмица, 
4. Мише Ристо Саботковски, од с. Могила, 
5. Стојчо Тане Серафимов, од с. Каменица, 
6. Дерлишта Вели Сали, од Скопје. 

V 
Изречената казна се намали за 2 години на: 
1. Димитар Апостол Србиновски, од Скопје. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

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

1. Дамјан Атанас Скендерски, од Берово. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Драган Трајко Величковски, од Скопје, 
2. Неваип Нафи Фазлии, од с. Требаш, 
3. Филип Фиданчо Стоименов, од с. Цера. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 5 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Јован Геро Крстев, од с. Д. Подлак, 
2. Села Адем Назми, од Дебар. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

во траење од 4 години и 2 месеци се замени со 
условна осуда со тоа што таа нема да се изврши 
ако осудениот во рок од 2 години не стори ново 
кривично дело на: 

1. Авни Мурат Амети, од Куманово. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 6 месе-

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

1. Ќенан Абдулејман Адеми, од Тетово. 

XI 
Неиздржаниот дел од казната затвор во тра-

ење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Слободан Тадија Чирлеџиќ, од с. Грачица. 

XII 
Изречената казна затвор во траење од 1 годи-

на се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудената во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Добрина Благоја Потиќ, од с. Долно Коњаре. 

XIII 
Неиздржаниот дел од казната затвор се за-

мени со условна осуда со тоа што таа нема да се 
изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори 
ново кривично дело на: 

1. Амзо Али Шемовски, од с. Житинани. 

XIV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело, а мерката забрана на 
Ершење на дејност на работното место референт 
на управа за приходи во траење од 5 години се 
прости на: 

1. Никола Манаил Алексов, од Кратово. 

XV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 08-264 
13 април 1979 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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222. 
Врз основа на членот 153 од Законот за вна-

трешни работи („Службен, весник на СРМ" бр. 45/72 
и 31/74), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ЗВАЊАТА 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат видот, соста-

вот, бојата, кројот, ознаките на звањата, посебните 
ознаки и носењето на униформата на работниците 
на милицијата. 

Член 2 
Работниците на милиција имаат право на зим-

ска и летна униформа. 
Работниците на милицијата кога вршат опре-

делени работи на обезбедување и во свечени при-
лики имаат право и на свечена униформа, а вое-
ните обврзници кои имаат воен распоред во еди-
ниците на милиција или се ангажирани за врше-
ње определени работи од надлежност на органот 
за внатрешни работи — право на униформа про-
пишана за резервниот состав на милицијата. 

Работниците на милицијата кои постојано вр-
шат службени работи во определени објекти што 
се заштитуваат имаат право и на цивилна облека. 

Работниците на милицијата што вршат опре-
делени работи имаат право и на дополнителни 
делови на униформата и опремата. 

Член 3 
Униформата, деловите што припаѓаат кон уни-

формата, дополнителните делови на униформата и 
опремата на милицијата се бесплатни за работни-
ците на милицијата. 

II. СОСТАВ, БОЈА И КРОЈ 
НА УНИФОРМАТА 

1. Зимска униформа 

Член 4 
Зимската униформа на работниците на мили-

цијата — мажи, се состои од: блуза, панталони, 
шинел, шапка и капа титовка. 

Кон зимската униформа на работниците на 
милицијата им припаѓаат: мантил, кошула, вра-
товрска, шал, чорапи, чорапи доколеници, кожени 
нараквици, теренски чевли, ремен за панталони 
и опасач. 

На работниците на милицијата кои вршат 
служба со помош на коњи може, наместо панта-
лони и теренски чевли да им се дадат чакшири 
и чизми. 

На работниците на милицијата чија природа 
на работите не бара носење на теренски чевли, 
може наместо теренски чевли, да им се дадат 
плитки чевли или планинарски чевли со глужд-
ници. 

Член 5 
Зимската униформа на работниците на мили-

цијата — жени, се состои од: блуза, здолниште, 
панталони, шинел, шапка и капа титовка. 

Кон зимската униформа на работниците на ми-
лицијата им припаѓаат: мантил, кошула, вратоврс-
ка, капа беретка, шал, чорапи, чорапи доколеници, 
кожени нараквици, теренски чевли, чизми, ремен 
за панталони, опасач и торба. 

На работниците на милицијата чија природа 
на работите не бара носење на теренски чевли или 
чизми може, наместо теренски чевли или чизми 
да им се дадат плитки чевли. 

Член 6 
Зимската униформа е во оловносина боја. 
Кошулата е во светла сивосина боја, а врато-

врската е во тегет сина боја. 
Мантилот е во затвореносина боја. 
Кожените нараквици, плитките чевли, терен-

ските чевли и чизмите се во црна боја. 
Ременот за панталони, опасачот и торбата се 

во кафеава боја. 

Член 7 
Зимската униформа на работниците на мили-

цијата се изработува од посебен материјал и е со 
следниот КРОЈ : 

1. Блузата е изработена од камгарн со отворе-
ни ревери и малку изразена половина. Таа мора 
да Онде доволно комотна. 

Блузата е долга до половината на шаката на 
природно пружена рака. Однапред се зкопчува со 
четири копчиња во жолтопатинирана боја, со преч-
ник 22 мм. Колчињата се сошиени на десната стра-
на од блузата на подеднакво меѓусебно растојание. 

Блузата од внатрешната страна е поставена. 
Врз блузата однадвор на градите и на долниот 

дел од двете страни има по еден џеб со испуска и 
капак кој се закопчува со копче во жолтопатини-
рана боја, со пречник од 16 мм. Широчината на 
горните џебови е 12 до 16 см., а должината е 14 до 
19 см. Широчината на долните џебови е 16 до 20 
см., а должината е 18 до 23 см. 

Блузата има нараменици широки спрема рака-
вите 6 см., а до околувратникот 4,5 см. Нараме-
ниците со еден крај се зашиени за ракавот, а со 
другиот крај се закопчуваат до околувратникот со 
копче во жолтопатинирана боја, пречник 14 мм. 

Блузата одзади има прорез кој започнува на 6 
до 8 см. под половината. 

Врз околувратникот на блузата однапред на 
двата краја се наоѓа ромбоид од иста ткаенина од 
која е и блузата во должина од 4 см., а широчина 
3,5 см. порабен со витица во златножолта боја, 
широчина 3 мм. На средината од ромбоидот е при-
цврстена посебна ознака. 

Блузата за работниците на милицијата — жени 
е со прилагоден крој за жени. 

2. Панталоните се од камгарн и со вообичаен 
крој. Од страна имаат испуска од егализир во свет-
лосина боја, широчина 2 мм. Панталоните имаат 
по еден џеб од страните, џеб позади и мал џеб 
однапред од десната страна и потребен број гајки 
за ремен. Ногавиците се без манжетни и на дол-
ниот крај се широки од 24 до 26 см. 

На предниот внатрешен дел, на ногавиците ОД 
панталоните е зашиена свилена постава, а вна-
трешниот долен крај на ногавиците е опшиен со 
пантлика. 

Панталоните за работниците на милиција — 
жени се со прилагоден крој за жени. 

3. Здолништето е од иста ткаенина како и блу-
зата со вообичаен крој. Однапред и одназад има 
по две фалти кои се среќаваат една со друга. Од 
левата страна се закопчува со патент и копче на 
половината. Здолништето од внатрешната страна е 
поставено со памучна ткаенина. 

4. Чакширите се од камгарн со вообичаен крој. 
Од страна имаат испуска од егализир во с в е т л о с -
на боја, широчина 2 мм. која се завршува во висо-
чината на колената. На колената и на задниот дел 
чакширите се зајакнати со иста ткаенина. 

5. Шинелот е од лесна чоја, со отворени ревери 
и малку изразена половина, со наракавје и со два 
реда копчиња во жолтопатинирана боја со преч-
ник од 24 мм. Во секој ред се наоѓаат по четири 
копчиња на подеднакво меѓусебно растојание. 

Шинелот од секоја страна има по еден џеб со 
капак. 

На шинелот преку половината е прицврстен 
драгонер во широчина од 6,5 см. На драгонерот се 
наоѓаат две копчиња во жолтопатинирана боја со 
пречник од 22 мм. 



И мај 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. .15 - Стр. ЗВЗ 

Должината на шинелот е до потколена. Одза-
ди, одоздола до близу половината е расечен. 

Шинелот има нараменици широки спрема ра-
кавите бсм., а до околувратникот 4,5 см. Нараме-
ниците со едниот крај се зашиени за ракавот, а 
со другиот крај се закопчуваат до околувратникот 
со копче во жолтопатинирана боја, пречник 14 мм. 

Врз околувратникот на шинелот, однапред на 
двата краја се наоѓа ромбоид од иста ткаенина од 
која е и шинелот во должина од 4 см., а широчи-
на 3,5 см. порабен со витица во златножолта боја, 
широчина 3 мм. На средината од ромбоидот е при-
цврстена посебна ознака. 

Шинелот за работниците на милицијата — же-
ни има прилагоден крој за жени. Шинелот има два 
реда копчиња, во секој ред по три копчиња во 
жолтопатинирана боја со пречник од 24 мм. На 
шинелот преку половината е прицврстен драгонер 
во широчина од 6,5 см. На драгонерот се наоѓаат 
две копчиња во жолтопатинирана боја со пречник 
од 22 мм. 

6. Шапката е од камгарн со вообичаен крој. 
Бортот е во тегет сина боја, широчина 4 см. 

Сонцобранот е од целолоид или сличен мате-
ријал во црна боја, со раб опшиен со кожа или 
со пластична маса. Врз сонцобранот на околу 5 
мм. од надворешниот раб е нашиен буриташ во 
златножолта боја во широчина од 6 мм. 

Подбрадокот од шапката е од ист материјал 
како и сонцобранот, широчина 16 мм. со две гајки 
од ист материјал, со кои се прилагодува неговата 
должина и е прицврстен кон бортот со две копчи-
ња во жолтопатинирана боја, со пречник од 14 мм. 

Подбрадокот од шапката што ја носат работ-
ниците на милицијата кои имаат ознаки на зва-
њето самостоен инспектор или по ранг повисока 
ознака на звањето е изработен во форма на позла-
т е н плетеница од синтетичко влакно. Дното од 
шапката е опшиено со испуска во златножолта 
боја, широчина 2 мм. Шапката однатре е поставена, 
а при дното има потница, „широчина 4 см. 

Шапката на работниците на милицијата кои 
вршат регулирање и контрола на сообраќајот на 
патиштата има навлака во бела боја. 

Подбрадокот за музичари е исплетен од златно-
жолт тркалезен вудве сукан гајтан, во дебелина од 
3 мм. и се состои од два дела од по три гај тана 
во секој, завиткани еден околу друг. 

Однапред на средината на бортот од шапката, 
врз златножолтата подлога се носи петокрака ѕвез-
да во црвена боја со пречник од 58 мм. сметајќи 
од врвовите на спротивните краци. Петокраката 
ѕвезда е метална, однадвор емајлирана и малку 
издадена напред. 

7. Капата титовка се изработува од камгарн и 
е со вообичаен крој, а однатре е поставена и има 
потница. Однапред е висока 5 до 6 см., на среди-
ната 9 до 10 см., а одзади 5 до 7 см. На средината 
на капата титовка однапред, врз златножолта под-
лога се носи петокрака ѕвезда во црвена боја со 
пречник од 28 мм. сметајќи од врвовите на спро-
тивните краци. 

8. Капата беретка се изработува од камгарн 
и е со вообичаен крој. Работ на беретката е оп-
шиен во кожена пантлика, широчина 9 мм. На 
капата однапред на златножолта подлога се носи 
петокрака ѕвезда во црвена боја со пречник од 
28 мм. сметајќи од врвовите на спротивните краци. 

9. Мантилот однадвор е зајакнат со иста ткае-
нина од рамената до средината на градите и над 
плеќите. Мантилот има влошка од вештачко крзно 
прилагодена за симнување и ремен од ист матери-
јал. Мантилот има два реда копчиња во боја на 
ткаенината, во секој ред по четири копчиња. Ман-
тилот е поставен и е во должина до потколената. 

Кројот на мантилот е прилагоден за носење 
врз опасач. 

Мантилот има нараменици од иста ткаенина 
врз кои се навлекуваат нараменици со ознаките на 
звањата. 

Од левата и десната страна на мантилот има 
по еден вертикален џеб со капак. 

10. Кошулата е од пуплин или друга слична 
ткаенина со долги ракави и има вообичаен крој. 

11. Вратоврската има вообичан крој и дол-
жина. 

12. Шалот е изработен од волнено предиво, со 
вообичаена широчина и должина. 

13. Чорапите и чорапите доколеници се со во-
обичаена форма и должина, зајакнати на прстите 
и петицата. 

14. Кожените нараквици имаат вообичаен крој, 
со одвоени прсти и од внатрешната страна се по-
ставени со крзно. 

15. Теренските чевли се од масен спорт бокс, 
со кожен меѓуѓон и со надворешен ѓон од гума. 
Врз чевлите се нашиени глуждници за околу 10 см. 
над глуждот и се затегнуваат со две ремчиња со 
шноли од надворешната страна. 

Плитките чевли се со вообичаен крој и без 
украси. 

Плитките чевли на работниците на милицијата 
жени, се со вообичаен крој, а потпетиците можат 
да бидат високи до 4 см. 

Чизмите на работниците на милицијата — ма-
жи, се од бокс или масна кравина со кожен ѓон. 
Сарите се меки и допираат до потколената. 

Чизмите за работниците на милицијата — жени, 
се од кожа и се со вообичаен крој. 

16. Ременот за панталони е од кожа, широк 
3 см. и се закопчува со шнола. 

17. Опасачот е од кожа, широк 48 мм. и поста-
вен од едната страна со тенка чоја. Врз опасачот 
има три алки кои служат за носење на делови од 
опремата. Спојниците за закопчување на опасачот 
се од метал во жолтопатинирана боја. На опасачот 
има прекурамник од кожа во иста боја, во широ-
чина од 20 мм. поставен како и опасачот. Преку-
рамникот е од два дела кои однапред се закоп-
чуваат со шнола. 

18. Торбата за работниците на милицијата — 
жени, е изработена од вештачка кожа, со вооби-
чаен крој и големина. 

2. Летна униформа 

Член 8 
Летната униформа на работниците на милици-

јата — мажи, се состои од: блуза, панталони, шап-
ка и капа титовка. 

Кон летната униформа на работниците на ми-
лицијата им припаѓаат: дождовна наметка со ќу-
лавка и заштитник за панталони, кошула, врато-
врска, летна кошула, кошула со кратки ракави, 
чорапи, плитки чевли и ремен за панталони. 

На работниците на милицијата чија природа 
на работите не бара носење на плитки чевли мо-
же, наместо плитки чевли да им се дадат теренски 
чевли. 

Член 9 
Летната униформа на работниците на милици-

јата — жени, се состои од: блуза, здолниште, капа, 
беретка и капа титовка. 

Кон летната униформа на работниците на ми-, 
лицијата им припаѓаат: дождовна наметка со ќу-
лавка, кошула, вратоврска, летна кошула, кошула 
со кратки ракави, чорапи, плитки чевли и торба. 

Член 10 
Летната униформа и деловите што припаѓаат 

кон таа униформа се во иста боја како и зимската 
униформа и деловите од зимската униформа. 

Летната кошула и кошулата со кратки ракави 
се во светла сивосина боја. 

Член 11 
Летната униформа на работниците на милиции 

јата се изработува од посебен материјал и е со 
следниот крој: 
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1. Блузата е од тергал и има ист крој како и 
блузата од зимската униформа. Таа е поставена 
само во горниот дел, од околувратникот до поло-
вината. 

Блузата за работниците на милицијата — же-
ни, е со прилагоден крој за жени. 

2. Панталоните се од тергал и имаат ист крој 
како и панталоните од зимската униформа. Пан-
талоните се прилагодени за носење опасач наместо 
ремен за панталони. 

На предниот внатрешен дел, на ногавиците од 
панталоните не се шие свилена постава. 

3. Здолништето е од иста ткаенина како и лет-
ната блуза, со вообичаен крој. Однапред и одназад 
има П9 две фалти кои се среќаваат една со друга. 
Од левата страна се закопчува со патент и копче 
на половината. Здолништето од внатрешната страна 
е поставено со свилена постава. 

4. Шапката е од тергал и има ист крој како и 
шапката од зимската униформа, со таа разлика 
што дното не е опшиено со испуска и има навлака 
во бела боја. 

5. Капата титовка се изработува од тергал и 
има ист крој како и капата титовка од зимската 
униформа. 

6. Капата беретка е од тергал и има ист крој 
како и капата беретка од зимската униформа. 

Капата беретка на работниците на милиција-
та — жени, кои вршат регулирање и контрола на 
сообраќајот на патиштата е во бела боја. 

7. Дождовната наметка со ќулавка се израбо-
тува од гумирана или пластифицирана ткаенина и 
е со вообичаен крој, а ќулавката е прилагодена за 
симнување. 

Дождовната наметка во должина допира до 
половината на листовите од нозете. Се закопчува 
со три копчиња во оловносива боја и со ремен од 
иста ткаенина како и наметката. 

Дождовната наметка однадвор е зајакната со 
иста ткаенина од околувратникот до средината на 
градите и преку плеќите. На 'плеќите под зајакну-
вањето, како и под пазувите е зашиена мрежаста 
лента што овозможува испарување на потта. 

Од левата и десната страна на дождовната 
наметка има по еден вертикален џеб со капак. 

Од внатрешната страна, од околувратникот до 
височината на половината дождовната наметка е 
поставена со потенка ткаенина во соодветна боја. 

Заштитникот за панталони е изработен од иста 
или слична ткаенина од која е изработена и дож-
довната наметка и е во должина од глуждовите до 
потколена. 

8. Кошулата е изработена од иста ткаенина и 
е со исти крој како и кошулата од зимската уни-
форма. 

9. Вратоврската има ист крој и должина како 
и вратоврската од зимската униформа. 

10. Летната кошула е изработена од потенок 
тергал или слична ткаенина со вообичаен крој и 
нашиен и превиткан околувратник. Однапред е от-
ворена и порабена. Се закопчува со копчиња чиј 
пречник е 10 мм. во боја на ткаенината. 

На летната кошула од предната страна во ви-
сочината на градите, се наоѓаат два џеба со ис-
пуска и капак прилагоден за закопчување. Дол-
жината на џебовите е 14 см., а широчината 13 см. 
Широчината на испуската на џебот е од 25 до 
30 мм. 

Летната кошула има нараменици од иста ткае-
нина врз кои се навлекуваат нараменици со озна-
ките на звањата. Ракавите се со нормална должи-
на и со обични манжетни. 

11. Кошулата со кратки ракави се изработува 
од иста ткаенина и е со исти крој како и летната 
кошула. Ракавите се кратки, во височина до над-
лактицата и со манжетна во широчина од 3,5 см. 

12. Чорапите, плитките чевли, ременот за пан-
талони и торбата се изработени од иста материја, 

во ист крој и големина, како и чорапите, плитките 
чевли, ременот за панталони и торбата од зимската 
униформа. 

Член 12 
Кон униформата на работниците на милиција-

та за свечени прилики им припаѓа и бела кошула 
и бели нараквици. 

Член 13 
Блузата, панталоните односно здолништето, ши-

нелот и мантилот од зимската униформа и блуза-
та, панталоните односно здолништето од летната 
униформа се изработуваат по мерка. 

Останатите делови на зимската и летната уни-
форма како и дополнителните делови на унифор-
мата на работниците на милицијата се изработу-
ваат конфекциски. 

Член 14 
Униформата на работниците од резервниот со-

став на милицијата се состои од: блуза, панталони, 
шинел, капа, титовка, дождовна наметка со ќулав-
ка, кошула, вратоврска, чорапи, кожени наракви-
ци, теренски чевли, ремен за панталони и опасач. 

Униформата на работниците од резервниот со-
став на милицијата се изработува од ист материјал, 
а има иста боја и крој како и униформата и дело-
вите што припаѓаат кон униформата на работни-
ците на милицијата. 

Униформата на работниците од резервниот со-
став на милицијата се изработува конфекциски. 

Член 15 
На работниците на милицијата кои постојано 

вршат службени работи во определени објекти што 
се заштитуваат им припаѓа и цивилна облека. 

Цивилната облека на работниците на милици-
јата од став 1 на овој член се состои од: палто, 
панталони, елек, бела кошула, вратоврска, чорапи 
и плитки чевли. 

Палтото, панталоните и елекот од цивилната 
облека се изработуваат по мерка. 

III. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА 
И ОПРЕМАТА 

Член 16 
1. Летна бела блуза, панталони, дождовна на-

метка со ќулавка, чевли, шлем, бела маица, бели 
чорапи и нараквици (летна бела униформа) — за 
работниците на милицијата — мажи, кога непо-
средно го регулираат сообраќајот на патиштата во 
населени места. Ваква униформа, освен шлем и 
бела маица им припаѓа и на работниците на мили-
цијата кога вршат служба на пловни објекти на 
реките и езерата и на работниците на милиција-
та — музичари. 

2. Летна бела блуза, здолниште, дождовна на-
метка со ќулавка, плитки чевли, капа беретка, бела 
маица, бели чорапи, нараквици и торба (летна бела 
униформа) — за работниците на милицијата — 
жени, кога непосредно го регулираат и контроли-
раат сообраќајот на патиштата во населени места. 

3. Кожена блуза, кожени панталони, кожени 
нараквици, чизми, кацига во бела боја и заштитни 
очила — за работниците на милицијата, кога вр-
шат служба на моторцикли. 

4. Бели и рефлектиречки долактици — за ра-
ботниците на милицијата, кога вршат непосредно 
регулирање и контрола на сообраќајот на патиш-
тата. 

5. Ветровка во затвореносина боја со влошка — 
за работниците на милицијата — возачи на мотор-
ни возила и водичи на службени кучиња; на ра-
ботниците на милицијата кога вршат определени 
задачи на контрола на патничкиот сообраќај преку 
државната граница; на работниците на милиција-
та кога со моторни возила вршат работи во областа 
на контролата на сообраќајот на патиштата; на 
работниците на милицијата кои вршат работи во 
областа на железничкиот сообраќај и на работни" 
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ците на посебните единици на милицијата на кои 
им се дава поткапа и волнени чорапи. 

6. Планинарска капа, поткапа, панталони пум-
парици, ветровка со влошка, џемпер, чорапи до-
коленици во оловносина боја, планинарски чевли и 
заштитни очила — за работниците на милицијата 
кога вршат определени работи на скии и на ра-
ботниците на милицијата кога учествуваат во пла-
нинарска служба за спасување. 

7. Кожена влошка за шинел и поткапа — за 
работниците на милицијата кога вршат позорнич-
ка или патролна дејност, регулирање и контрола 
на сообраќајот на патиштата без моторно возило, 
работи на контрола на патничкиот сообраќај преку 
државната граница, работи на обезбедување и дру-
ги работи што се извршуваат на отворен простор, 
ако тоа го налагаат климатските услови. 

8. Стражарска бунда, стражарски чизми, на-
раквици и поткапа — за работниците на милици-
јата кога вршат работи на редовно обезбедување, 
а по потреба и на други работници на милицијата, 
ако тоа го налагаат климатските услови. 

9. Сина навлака за шапка и заштитни нарак-
вици — за работниците на милицијата, кога вршат 
работи на контрола на патничкиот сообраќај преку 
државната граница. 

10. Работна облека во оловносина боја и гуме-
ни чизми во црна боја — за работниците на мили-
цијата — возачи на моторни возила, што вршат 
контрола на сообраќајот, возачи на моторни чамци, 
водичи на службени кучиња и работниците на ми-
лицијата кога при контролата на патничкиот сооб-
раќај преку државната граница вршат преглед и 
претрес на моторни возила. 

Заштитни нараквици — за водичи на службени 
кучиња. 

11. Летачки работен комбинезон и летачка куса 
кожена виндјакна во оловносина боја, — за работ-
ниците на милицијата, кога вршат служба на хе-
ликоптер. 

12. Шлем во оловносина боја — за сите работ-
ници на милицијата, кога вршат служба во вон-
редни ситуации и воени услови. 

13. Патролна торба — за работниците на ми-
лицијата, кога вршат патролна или позорничка 
дејност и придружба на возови, работи на регули-
рање и контрола на сообраќајот на патиштата, како 
и на работниците на милицијата кои вршат други 
работи, кога е тоа потребно. 

14. Повеска на дежурен — за работниците на 
милицијата, кога вршат работи на дежурство 
во станица на милиција, самостојно одделение на 
милиција и во Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита. 

15. Пишталка со гајтан — за сите работници на 
милицијата. 

16. Мамузи — за сите работници на милиција-
та кога вршат служба на коњи. 

17. Акселбендер — за работниците на милици-
јата, музичари. 

18. Ешарпа — за работници на милицијата, му-
зичари. 

19. Ранец, шаторско крило, џебна ламба, на-
метка за маскирање, вреќа за спиење и прибор за 
исхрана —- за сите работници на милицијата од 
постојниот и од резервниот состав на милицијата. 

20. Дополнителна зимска униформа — за ра-
ботниците на посебната единица на милицијата за 
извршување на определена задача. 

Член 17 
Дополнителните делови на униформата и опре-

мата од член 16 на оваа уредба имаат крој и тоа: 
1. Летна бела блуза е од ленено платно, тергал 

или слична ткаенина, полуотворена и со спуштен 
околувратник и ревери. Се закопчува со копчиња 
во бела боја. На левиот преден дел во височина на 
градите се наоѓа џеб со испуска и капак во дол-
жина и широчина од 16 мм. 

Ракавите се ранглан крој, нормална должина 
и се закопчуваат со копчиња во бела боја. 

Летната бела блуза има нараменици од иста 
ткаенина врз кои се зашиени ознаките на звањата. 

Летната бела блуза за работниците на мили-
цијата кои вршат служба на пловни објекти на 
реките и езерата и за работниците на милицијата, 
музичари е со ист крој како и блузата од летната 
униформа. 

Панталоните се во бела боја со вообичаен крој. 
Дождовната наметка со ќулавка е во бела боја 

и со ист крој како и дождовната наметка со ќу-
лавка од летната униформа. 

Чевлите се во бела боја со вообичаен крој на 
плитки чевли. 

Шлемот е од лесна пресувана кожа или плута. 
На предната страна има петокрака ѕвезда во иста 
големина како и петокраката што се носи на шап-
ката. 

Нараквиците се во бела боја, со пет прсти из-
работени од памучно ткаено. 

2. Летната бела униформа за работниците на 
милицијата — жени, кога непосредно го регули-
раат и контролираат сообраќајот на патиштата во 
населено место е во бела боја изработена од ле-
нено платно, тергал или слична ткаенина и во 
основа со ист крој како и летната униформа. 

3. Облеката на работниците на милицијата — 
мотористи е во темносина боја од кожа. Истата се 
состои од блуза и панталони кои меѓусебно се за-
копчуваат и чинат една целина. По должината на 
ракавите од блузата и ногавиците од панталоните 
од надворешната страна има лента во бела боја, 
широчина 2 см. 

Кожената блуза е затворен крој, се закопчува 
со патент, а е поставена со лесно памучно платно. 
На грбот во долниот дел се наоѓа бела лента од ко-
жа со широчина како и опасачот, а над неа натпис 
„МИЛИЦИЈА" (буквите се од рефлектиречка ма-
терија). На рамената има нараменици, прилагоде-
ни за ставање ознаките на звањето. На ракавите, 
на лактите се пришиени додатни влошки за убла-
жување на последиците од паѓање. 

Кожените панталони се комотни, така да мо-
жат да се носат и над униформата. Поставени се со 
лесно памучно платно. На делот што влегува под 
блузата се прицврстени гајки за ремени. Врз пан-
талоните, отстрана, се наоѓаат отвори со капаци 
без внатрешни џебови. На левата ногавица од пан-
талоните, пад коленото се наоѓа џеб долг 20 см., а 
широк 17 см., со капак на закопчување. На дол-
ниот крај ногавиците имаат ремен од цврста ткае-
нина. Под коленото ногавиците имаат преклопник 
за чизми, со доволна широчина. На коленицата се 
пришиени додатни влошки за ублажување на по-
следиците од паѓањето. 

Нараквиците се од кожа поставени со лесно 
памучно платно и со зацврстено нараквје во бела 
боја, — должина 15 см. на чиј долен и горен крај 
е пришиена посебна рефлектиречка трака во ши-
рочина од 2 см. 

Кацигата на мотористот е од специјална маса, 
отпорна на удар во бела боја. Долниот раб на к:а-
цигата е опшиен со кожа во бела боја, на кој се 
прицврстува околувратник од ист материјал, кој 
служи како заштита. На средината од кацигата, 
однапред има петокрака ѕвезда во големина како 
и петокраката ѕвезда на шапката. На горниот дел 
од кацигата, по целиот обем, во висина на пето-
краката ѕвезда има сина трака од рефлектиречка 
материја, во широчина од 2 см. Кацигата мора да 
обезбедува доволно звучност и проветрување. На 
предниот дел е прицврстено подвижно заштитно 
стакло, од материјал што не се распрска и не ги 
деформира ликовите. Истото е со доволна широ-
чина за заштита на лицето. 

4. Белите рефлектиречки долактици се од па-
мучна или друга ткаенина, во должина од шаката 
до над лактот, прилагодени за симнување. 

5. Ветровката во затвореносина боја со влошка 
однадвор е зајакната со иста ткаенина од рамена-
та до средината на градите и над плеќите. Влош-
ката е од вештачко крзно, прилагодена за симну-
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вање. Ветровката е затворен крој со половина при-
лагодена за носење врз опасачот, доволно комотна 
и има ремен од ист материјал. Има едноредно 
слепо закопчување и од внатре е поставена, а во 
должина е до над колената. 

Ветровката има нараменици од иста ткаенина 
врз кои се навлекуваат нараменици со ознаките 
на звањата. Од левата и десната страна на ветров-
ката има по еден вертикален џеп со капак. Вет-
ровката има ќулавка која може да се носи преку 
шапка, капа титовка, капа беретка или шлем. Ќу-
лавката е прилагодена за симнување. 

6. Планинарската капа е од камгарн или по-
тенка чоја и кројот е планинарски. На планинар-
ската капа, од напред се носи петокрака ѕвезда 
што е предвидена за капата титовка. 

Поткапата е плетена од волнено предиво и е 
доволно долга за да го штити вратот. 

Панталоните пумпарици се од камгарн или по-
тенка чоја со вообичаен крој. 

Џемперот е исплетен од дебело волнено пре-
диво, со околувратник кој допира до ушите. Дол-
жината на џемперот е иста со должината на блу-
зата. 

Чорапите доколеници во оловносина боја се 
исплетени од дебело волнено предиво и достигну-
ваат до под колената. 

Планинарските чевли се од кожа, црна боја 
со планинарски крој, со или без гамаши. 

7. Кожнената влошка за шинел е од вештачко 
крзно, отворен крој и не се гледа под шинелот. 
Однапред се закопчува со четири копчиња. Одза-
ди, од половината надолу, влошката е расечена. 
На долниот раб, од левата и десната страна, се 
наоѓа ремен и шнола кои служат влошката да мо-
же да се закопча до колената. 

Влошката има околувратник погоден за сим-
нување, изработен од вештачко крзно во затворе-
н о с т а боја, кој се носи преку околувратникот на 
шинелот. 

8. Стражарската бунда е од импрегнирано плат-
но во оловносина боја, поставена со крзно, вооби-
чаен крој. Должината на бундата е до половината 
од листовите на нозете. 

С т р а ж а р е в т е чизми се со вообичаен крој. 
С т р а ж а р е в т е нараквици се од импрегнирано 

памучно платно, оловносина боја, поставени со 
крзно и вообичаен крој. 

9. Навлаките за шапките се од памучна ткае-
нина и стојат цврсто затегнати врз шапката. 

10. Работната облека е од памучна ткаенина во 
два дела или во форма на комбинизон. 

. Гумените чизми се со вообичаена форма. 
11. Летачкиот работен комбинизон и летачката 

куса кожна виндјакна се со вообичаен летачки 
крој. 

12. Шлемот во оловносина боја е во основа ист 
како и кацигата со тоа што има заштитник за ли-
це кој е прилагоден за дигање и спуштање. Од 
внатрешната страна поставен е со кожа и има 
гајтан за прилагодување спрема големината на 
главата. На кожната влошка е прицврстен -под-
брадок и заштитник за врат. На средината на шле-
мот однапред има петокрака ѕвезда. Шлемот е на-
правен спрема утврдените стандарди за Југосло-
венската народна армија. 

13. Патролната торба е од мека кожа во ка-
феава боја, прилагодена за носење соодветен при-
бор. Патролната торба се носи на опасачот од ле-
вата страна или на ременот преку десното рамо. 

14. Повеската на дежурниот е во сина боја из-
работена од ткаенина со широчина 9 см. и должина 
40 см. прилагодена за закопчување. На средината 
на повеската има натпис ,,ДЕЖУРЕН" испишан со 
печатни букви во златножолта боја. 

15. Пишталката со гајтан е од стандардна из-
работка, а гајтанот е исплетен од вештачка свила 
во затвореносина боја. 

16. Мамузите се од пониклуван челик, со два 
крака должина 10 см. и репелка должина 3,5 см. 
Широчината на репелката и краците е 10 мм. На 

крајот на краците мамузите се пресечени за каниш 
со помош на кои мамузите се прицврстуваат со 
чизмите. 

17. Акселбендерот е од свилен гајтан во злат-
ножолта боја, спрема утврдената мостра. 

18. Ешарпата е направена од трака исткаена 
од позлатено предиво, широчина 44 мм. и е про-
т к а е н со 4 реда квадрати, чии страни се 2 мм. 
Бојата на квадратите е сина. Пафтата на ешарпа-
та е во облик на државниот грб во златножолта 
боја и се состои од два дела. 

19. Дополнителната зимска униформа на ра-
ботниците на посебната единица на милицијата за 
извршување на определена задача се изработува 
од полукамгарн и има иста боја и крој како и 
зимската униформа на другите работници на ми-
лицијата. 

IV. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА 

Член 18' 
Работниците на милицијата носат врз унифор-

мата ознаки на звањата. 
Ознаките на звањата се носат врз нарамени-

ците на блузата, шинелот, мантилот, летната ко-
шула, кошулата со кратки ракави и ветровката. 

Член 19 
За звањата на работниците на милицијата се 

утврдуваат следните ознаки: 
1) ознаки на помлад милиционер — кои се 

состојат од еден позлатен ширит, широчина 8 мм. 
кој во форма на тап агол е зашиен врз нараме-
ниците. Краците на аголот се свртени кон надво-
решниот раб од нараменицата. Растојанието поме-
ѓу врвот од кракот и од надворешниот раб на на-
раменицата изнесува 20 мм; 

2) ознаки на милиционер — кои се состојат од 
два паралелни позлатени ширита, широчина по 
8 мм., кои во форма на тап агол се зашиени врз 
нарамениците. Краците на аглите се свртени кон 
надворешниот раб од нарамениците. Растојанието 
помеѓу ширитите е 5 мм; 

3) ознаки на милиционер I класа — кои се со-
стојат од три паралелни позлатени ширити, ши-
рочина по 8 мм., кои во форма на тап агол се за-
шиени врз нарамениците. Краците на аглите се 
свртени кон надворешниот раб од нарамениците. 
Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.; 

4) ознаки на постар милиционер — кои се со-
стојат од два паралелни позлатени ширити кои 
во форма на тап агол се зашиени врз нарамени-
ците. Краците од аглите се свртени кон надвореш-
ниот раб на нарамениците. Ширитот кој е побли-
зок до надворешниот раб од нарамениците е ши-
рок 16 мм., а другиот ширит е широк 8 мм. Расто-
јанието помеѓу ширитите е 5 мм.; 

5) ознаки на постар милиционер I класа — кои 
се состојат од три паралелни позлатени ширити 
кои во форма на тап агол се зашиени врз нара-
мениците. Краците од аглите се свртени кон над-
ворешниот раб на нарамениците. Ширитот кој е 
поблизок до надворешниот раб од нарамениците 
е широк 16 мм., а другите два ширита се широки 
по 8 мм. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.; 

6) ознаки на помлад инспектор — кои се сос-
тојат од еден позлатен ширит широчина 16 мм. 
кој е зашиен во водорамна линија на 20 мм. рас-
тојание од надворешниот раб на нарамениците и 
една петокрака ѕвездичка прицврстена на нараме-
ниците на 10 мм. растојание од ширитот; 

7) ознаки на инспектор - кои се состојат од 
еден позлатен ширит широк 16 мм. кој е зашиен 
во водорамна линија на 20 мм. растојание од над-
ворешниот раб на нарамениците и по две петокра-
ки ѕвездички прицврстени на 10 мм. растојание 
од ширитот на еднакво меѓусебно растојание; 

8) ознаки на постар инспектор — кои се состо-
јат од еден позлатен ширит, широчина 16 мм. кој 
е зашиен во водорамна линија на 20 мм растоја-
ние од надворешниот раб на нарамениците и три 
петокраки ѕвездички, од кои две се прицврстени 
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на 10 мм растојание од ширитот и на еднакво ме-
ѓусебно растојание, и растојанието на ѕвездичките 
од надолжните рабови на нарамениците, а третата 
ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од 
таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвез-
дички да сочинуваат врв на рамностран триагол-
ник; 

9) ознаките на самостоен инспектор — кои се 
состојат од два паралелни позлатени ширита ши-
роки 16 мм кои се зашиени во водорамна линија 
на 20 мм растојание од надворешниот раб на на-
раменицата и 5 мм меѓусебно растојание и една 
петокрака ѕвездичка прицврстена на средината од 
нараменицата на 10 мм растојание од ширитите; 

10) ознаки на виш инспектор — кои се состо-
јат од' два паралелни позлатени ширита широчина 
16 мм кои се зашиени во водорамна линија на 
20 мм растојание од надворешниот раб од нара-
меницата и 5 мм меѓусебно растојание и две пето-
краки ѕвездички прицврстени на 10 мм растојание 
од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание 
и растојание на ѕвездичките од надолжните рабо-
ви на нарамениците; 

11) ознаки на виш инспектор I класа — кои 
се состојат од два паралелни позлатени ширита 
широчина 16 мм кои се зашиени во водорамна ли-
нија на 20 мм растојание од надворешниот раб на 
нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание и три 
петокраки ѕвездички, од кои се две прицврстени 
на 10 мм растојание од ширитите и на еднакво 
меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките 
од надолжните рабови на нарамениците, а третата 
ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од 
таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвез-
дички да сочинуваат врв на рамностран триагол-
ник; 

12) ознаки на главен инспектор — кои се сос-
тојат од два паралелни позлатени ширита широ-
чина 16 мм., кои се зашиени во водорамна лини-
ја на 20 мм растојание од надворешниот раб на 
нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание и че-
тири петокраки ѕвездички прицврстени врз нара-
меницата во форма на ромб. 

Нарамениците со ознаките за звањата само-
стоен инспектор, виш инспектор, виш инспектор 
I класа и главен инспектор се опшиени со позла-
т е н испуска широка 3 мм. 

Петокраките ѕвездички се од метал, во златно-
жолта боја, големина 15 мм сметајќи од врвовите 
на спротивните краци. 

Член 20 

За работниците на милицијата — приправни-
ци се утврдуваат следните ознаки. 

1) ознаки на приправник за милиционер — кои 
се состојат од еден ширит во сребреникавобела 
боја, широчина 8 мм, кој во форма на тап агол е 
зашиен врз нарамениците. Краците на аголот се 
свртени кон надворешниот раб од нараменицата. 
Растојанието помеѓу врвот од кракот и од надво-
решниот раб на нараменицата изнесува 20 мм.; 

2) ознаки на приправник за помлад инспектор 
— кои се состојат од еден ширит во сребреника-
вобела боја, широчина 16 мм, кој во водорамна 
линија е зашиен на 20 мм. растојание од надво-
решниот раб на нараменицата и една метална пе-
токрака ѕвездичка во сребреникавобела боја при-
цврстена на средината од нараменицата на 10 мм. 
растојание од ширитот; 

3) ознаки на приправник за инспектор — кои 
се состојат од еден ширит во сребреникавобела бо-
ја, широчина 16 мм., кој во водорамна линија е 
зашиен на 20 мм, растојание од надворешниот раб 
на нараменицата и две метални петокраки ѕвез-
дички во сребреникавобела боја прицврстени на 
10 мм. од ширитот и на еднакво меѓусебно расто-
јание и растојание на ѕвездичките од надолжните 
рабови на нарамениците. 

Металните петокраки ѕвездички од точка 2 и 
3 на овој член се во големина 15 мм. сметајќи од 
врвовите на спротивните краци. 

V. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ 

Член 21 

Работниците на милицијата носат врз унифор-
мата посебни ознаки. 

Посебните ознаки се изработени од метал во 
златно жолта боја и се носат врз блузата, лет-
ната кошула, кошулата со кратки ракави, манти-
лот, шинелот и ветровката. 

Член 22 

Посебните ознаки работниците на милиција ги 
носат зависно од работите и работни задачи што 
ги вршат и тоа: 

1) работниците на милицијата кои вршат ре-
гулирање и контрола на сообраќајот на патишта-
та носат посебна ознака во форма на раширени 
крила на птица поврзани со тркало во чија сре-
дина се наоѓа црвена петокрака ѕвезда. Растоја-
нието на крилата е 28 мм, пречникот на тркалото 
е 20 мм., а пречникот на петокраката ѕвезда е 6 мм; 

2) работниците на милицијата кои вршат кон-
трола на патничкиот сообраќај преку државната 
граница носат посебна ознака во форма на грани-
чен столб во височина од 58 мм., порабена со злат-
пожолта боја, која е од предната страна емајли-
рана. Широчината на столбот во долниот дел из-
несува 38 мм., а во горниот дел 19 мм. На столбот 
е прицврстена со два крака црвена петокраки 
ѕвезда во пречник 14 мм., порабена со златножол-
та боја. На лицето на ознаката се боите на зна-
мето на СФРЈ, на чие бело поле е испишано 
,.СФРЈ"; 

3) работниците на милицијата кои вршат ра-
боти на пловни објекти на реките и езерата носат 
посебна ознака во форма на котва врзана со јаже. 
Котвата е во должина 25 мм., а широчина 20 мм.; 

4) работниците на милицијата — пилоти и авио-
механичари носат посебна ознака во форма на ра-
ширени крила на' птица, поврзани во долниот дел 
со црвена петокрака ѕвезда порабена со златно-
жолта боја. Распонот на крилата е 28 мм., а преч-
никот на ѕвездата 7 мм.; 

5) работниците на милицијата — коњаници но-
сат посебна ознака во форма на потковица која 
лежи на вкрстени мачеви. Должината на потко-
вицата е 25 мм, а широчината 20 мм.; 

6) работниците на милицијата — музичари но-
сат посебна ознака во форма на лира чиј пречник 
изнесува 20 мм. 

Посебните ознаки од став 1 на овој член се 
носат над горниот лев џеб од блузата, летната ко-
шула или кошулата со кратки ракави односно на 
левата страна од мантилот, шинелот или ветров-
ката во височина на градите. 

Останатите работници на милицијата, во по-
лето на ромбоидот, кој е пришиен на блузата и 
шинелот носат посебна ознака во форма на факел. 
Факелот е во златножолта боја со височина од 
2,5 см., на долниот дел е широк 5 мм., а на гор-
ниот дел 12 мм. 

Член 23 

Припадниците на резервниот состав на мили-
цијата за време на вежби и ангажирање во извр-
шување на определени задачи од делокругот на 
органите за внатрешни работи, носат врз унифор-
мата ознаки, и тоа: 

1) припадник на резервниот состав кој нема 
раководна функција — ознаки на звањето помлад 
милиционер; 

2) командир на одделение — ознаки на зва-
њето — постар милиционер — I класа; 

3) командир на вод — ознаки на звањето — 
помлад инспектор; 

4) командир на чета — ознаки на звањето — 
инспектор; 

5) командант на баталјон — ознаки на звашигѕ 
— постар инспектор, 
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VI. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА 
И ОЗНАКИТЕ 

Член 24 

Работниците на милицијата носат униформа и 
ознаки на звањата пропишани со оваа уредба кога 
вршат работи за кои со Законот за внатрешни ра-
боти е пропишано да ги вршат униформирани ра-
ботници на органите за внатрешни работи. 

Член 25 

Времето на носењето на зимската и летната 
униформа и на дополнителните делови на уни-
формата и опремата ги определува функционерот 
кој раководи со органот за внатрешни работи, за-
висно од годишното време и климатските услови. 

Летната униформа се носи, по правило од 
1 мај до 15 октомври. 

Член 26 

Не е дозволено комбинирано носење на делови 
од зимската и летната униформа, како и делови 
од униформата и цивилна облека. 

Член 27 

Работниците од резервниот состав на милици-
јата носат униформа кога извршуваат задачи про-
пишани со Законот за воената обврска и Законот 
за внатрешни работи. 

Член 28 

Со зимската и летната униформа работниците 
на милицијата носат кошула во светла сивосина 
боја. 

Летната кошула и кошулата со кратки ракави 
се носат наместо летна блуза. Работниците на ми-
лицијата летната кошула и кошулата со кратки 
ракави ги носат без вратоврска, а со вратоврска 
— кога носат дождовна наметка со ќулавка. 

Капата титовка се носи за време на практични 
вежби и извршување на определени задачи на те-
рен, за што одлучува непосредниот старешина. 

Шлемот се носи кога е тоа потребно. 

Член 29 
Шапката се носи така да долниот раб на бор-

тот оди водорамно по линијата на најголемиот 
обем на главата. Во невреме, или кога постои мож-
ност шапката да падне од главата, се спушта под-
брадокот. 

Капата титовка се носи малку накривена дес-
но и го покрива делот на тилот и половината од 
челото, така да долниот раб дојде на 10 мм. над 
десното и околу 30 мм. над левото уво. 

Шлемот се носи така што работ на заштитни-
кот од сонце се наоѓа во висина на образот. Под-
брадокот, кога го налагаат тоа временските усло-
ви е цврсто затегнат. 

Работниците на милицијата можат кога го на-
лагаат тоа временските услови да носат поткапа 
под шапката, капата титовка, капата беретка или 
шлемот. 

Член 30 

Блузата, шинелот и мантилот се носат закоп-
чани и со отворени ревери. 

Зимските и летните панталони се носат така 
да под нив не се гледаат чорапите кога се носат 
плитки чевли. 

Мантилот се носи само со униформа. 
Дождовната наметка со ќулавка се носи со 

сите видови униформи и во секое годишно време 
кога тоа го налагаат временските услови, 

Член 31 

Стражарската бунда се носи само по студено 
време при вршење на службени работи. Бундата 
се носи закопчана преку шинелот. 

Работната облека се носи тогаш кога се извр-
шуваат работи при кои униформата се оштетува 
или замачкува. 

Член 32 

Работниците на милицијата носат опасач со 
прекурамник при вршење на патролна и т е о р -
иичка дејност, кога вршат работи на обезбедување, 
регулирање и контрола на сообраќајот на пати7 
штата, контрола на патниот сообраќај преку др-
жавната граница, работи на дежурство, како и при 
вршење на други работи кога се должни да носат 
пиштол и гумена палка. 

Опасачот се. носи преку блузата, шинелот и 
летните панталони. 

Врз опасачот од десната страна се носи пиш-
толот во затворена футрола во кафеава боја и гу-
мена палка. Прекурамникот се носи провлечен под 
левата нараменица и преминува преку левата 
страна од градите. 

Член 33 

Повеската на дежурен се носи над лактот око-
лу левиот ракав на блузата, шинелот, летната ко-
шула или кошулата со кратки ракави. 

Пишталката се носи во левиот џеб од блузата, 
летната кошула или кошулата со кратки ракави, 
а гајтанот е прицврстен на нараменицата. 

Член 34 

Во свечени прилики и кога тоа ќе се нареди 
посебно, работниците на милицијата со соодветна-
та униформа носат бела кошула, бели нараквици 
и плитки чевли. 

Член 35 

Работниците на милицијата — жени не можат 
да вршат работи во униформа ако се бремени, по 
третиот месец од настапувањето на бременоста. 

Член 36 

Ордените и медалите односно врвците на од-
ликувања работниците на милицијата ги носат на 
блузата, према видот и рангот на одликувањето. 

Во летниот период работниците на милици-
јата можат врвците на одликувањата да ги носат 
на летната кошула и кошулата со кратки ракави. 

Врвците на одликувањата се носат на левата 
страна на градите ,така што врвцата на најстарото 
одликување да биде најблиску до средината на 
градите, сметано од левиот раб на блузата однос-
но летната кошула. 

Одликувањата без врвци се носат на начин 
пропишан со закон. 

Член 37 

Дополнителните делови на униформата и опре-
мата работниците на милицијата ги носат само то-
гаш кога вршат работи при чие извршување е 
предвидено носење на тие делови на униформата. 

Член 38 

Работниците на милицијата — музичари носат 
бела униформа, акселбендер, ешарпа и подбрадок 
од гајтан кога настапуваат на јавни приредби и 
концерти. 
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Член 39 

Службените облеки што ги носат униформира-
ните работници на организациите на здружениот 
труд, државните и други органи, општествените 
организации и другите правни лица не смеат да 
бидат исти по боја и ознаки на звањата како и 
униформата на работниците на милицијата. 

Член 40 

Граѓанин кој не е работник на орган за вна-
трешни работи или не е на воен распоред во еди-
ниците на милицијата не смее да носи униформа 
или делови од униформата на милицијата. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице од член 39 на оваа 
уредба чии униформирани работници носат служ-
бени облеки исти по боја и ознаки на звањата, 
како и униформата на милицијата. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 42 

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе 
се казни за прекршок граѓанин од член 40 на оваа 
уредба кој носи униформа или делови од унифор-
мата на милицијата. 

VII I ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 

Се овластува републичкиот секретар за вна-
трешни работи да пропише: 

1. Начинот на издавање, користење и чување 
на униформата и дополнителните делови на уни-
формата на работниците на милицијата; 

2. Начинот на издавањето, користењето и чу-
вањето на униформата на работниците во резерв-
ниот состав на милицијата. 

Член 44 
Работник на милицијата кој во вршењето или 

по повод вршењето на службена работа, без своја 
вина ќе оштети или уништи делови од униформата 
или дополнителните делови на униформата и оп-
ремата ќе се расходуваат, а на работникот на ми-
лицијата ќе му се доделат соодветни делови на 
униформата. 

За расходување односно доделување на уни-
форма во случаите од ставот 1 на овој член одлу-
чува републичкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 45 

Работниците на милицијата примените делови 
на зимската и летната униформа од член 4, 5, 8 и 
9 и дополнителните делови на униформата и опре-
мата од член 16 точка 1 и 2 на оваа уредба по ис-
т е к у в а њ е т о на нивното времетраење не се 
должни да ги вратат на органот за внатрешни 
работи. 

Член 46 
Униформата пропишана со оваа уредба ќе им 

припадне на работниците на милицијата по истек-
у в а њ е т о на времетраењето на униформата што 
им е дадена по досегашните прописи. 

Ознаките на звањата и посебните ознаки про-
пишани со оваа уредба ќе се воведат најкасно до 
31 март 1979 година. 

Член 47 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба престанува да важи Уредбата за функциите, 
ознаките на функцијата и униформата на мили-
цијата („Службен весник на СРМ" бр. 13/72). 

Член 48 

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

Бр. 23-379/2 
22 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

223. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОВ ВЕЛЕС - КОЧА-
НИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ 

ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, ШТИП И КОЧАНИ 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — реконструкција на железничката пруга Ти-
тов Велес — Кочани со сите станици на истата на 
подрачјето на општините Титов Велес, Свети Ни-
коле, Штип и Кочани, во смисла на член 40, став 2 
од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуациите на трасата на реконструкци-
јата на железничката пруга Титов Велес — Кочани 
во размер 1 : 50.000 и 1 : 2500). 

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

Бр. 23-729/1 
12 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

224. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ, ПАТ ОД III РЕД ТРАБОТИ-

ВИШТЕ — ПЕХЧЕВО НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНИТЕ БЕРОВО И ДЕЛЧЕВО 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект, пат од III ред Тработивиште — Пехчево од 
км. 0 + 000 до км. 16 + 959,85 на подрачјето на оп-
штините Берово и Делчево, во смисла на член 40, 
став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 
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2. Составен дел на оваа . одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата на патот од III ред 
Тработивиште—Пехчево, во размер 1 :50.000), кој 
се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урба-
низам. 

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

Бр. 23-730/1 
12 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

225. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ, ПАТ ОД III РЕД ДАБИЛЕ— 
БЕРОВО ДЕЛНИЦА Р АТЕВО—БЕРОВО НА ПОД-

РАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БЕРОВО 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект, пат од Ш ред Дабиле—Берово, делница Ра-
тево-Берово од км. 37 + 252,11 до км. 44+715,02, на 
подрачјето на општината Берово, во смисла на 
член 40, став 2 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука е графички-
от приказ (ситуација на трасата на патот Даби-
ле — Берово, делница Ратево — Берово, во размер 
1 : 50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секрета-
ријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-731/1 
12 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

226. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169 став 2 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ ПАТ ОД III РЕД ДАБИЛЕ— 
БЕРОВО, ДЕЛНИЦА ХАМЗАЛИ—РУДНИК ОГ-
РАЖДЕН НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

СТРУМИЦА 

1. Се утврдува локација на инвестиционен об-
јект — пат од III ред Дабиле—Берово, Хамзали— 
рудник Огражден, од км. 7 + 300 до км. 12+522,57, 
на подрачјето на општината Струмица, во смисла 
на член 40 став 2 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање. 

2. Составен дел на оваа одлука се графичките 
прикази (ситуации на трасата на патот Дабиле— 
Берово, во размер 1 : 50.000 и 1 :1.000), кој се наоѓа 
во Републичкиот секретаријат за урбанизам. 

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

Бр. 23-732/1 Претседател 
12 април 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

227. 
Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МО-

ТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 И 98 ОКТАНА 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што вр-

шат промет со бензин од малопродажната цена на 
моторниот бензин од 86 и 98 октана на посебна 
сметка ќе издвојуваат и насочуваат ОДО динари 
по литар за републичките стоковни резерви, со 
намена за изградба на складишен простор. 

Член 2 
Износот од член 1 на оваа одлука, за прода-

дената количина на моторен бензин, ќе се пресме-
тува и уплатува на начин и во рокови што се 
определени за пресметување и уплатување на ос-
новниот данок на промет. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 27 април 1979 година. 

Број 23-965/2 Претседател 
27 април 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

228. 
Врз основа на член 61-6 од Основниот закон 

за јавните патишта („Службен лист на СФ^РЈ", бр. 
27/65, 7/67 и 10/70), а во врска со член 16, точка 24 
и член 18 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 7/74), Извршниот 
совет на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД 
МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И 
ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАД-

БА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Одлуката за определување висината на на-

доместокот од малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло наменет за изградба, реконструк-
ција и одржување на патиштата („Службен весник 
на СРМ", бр. 39/78), во член 1, точка 1, износот 
„1.592" се заменува со износот „1.792". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 27 април 1979 година. 

Број 23-965/1 
27 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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229. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Правилникот за систематизација на 
работите и работните задачи, донесен од работнич-
киот совет на Болницата за нерви и душевни бо-
лести во Скопје на 27 декември 1977 година, на 
основа членот 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по одржаната 
јавна расправа на 21 февруари 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување зако-
нитоста на Правилникот за систематизација на ра-
ботите и работните задачи, донесен од работнич-
киот совет на Болницата за нервни и душевни бо-
лести во Скопје на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Болницата за нервни и душев-
ни болести во Скопје на начинот пропишан за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување законитоста на правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во предлогот овој правилник бил незаконит 
затоа што е донесен од работничкиот совет, а не 
непосредно од работните луѓе на болницата. 

4. На јавната расправа Судов утврди дека ос-
порениот правилник е донесен од работничкиот 
совет на Болницата за нервни и душевни болести 
во Скопје и дека со него е утврдена .систематиза-
цијата на работите и работните задачи во болни-
цата според нивната природа и поврзаност во гру-
пи на работи и работни задачи, потребниот број 
работници за извршување на утврдените работи и 
работни задачи и условите што работниците треба 
да ги исполнуваат за примање на ра-бота. 

Според ставот 2 на член 347 од Законот за здру-
жениот труд работната организација која во сво-
јот состав нема основни организации ги има по-
ложбата, правата, обврските и одговорностите опре-
делени со овој закон за основната организација, а 
работниците во таа работна организација ги оства-
руваат сите права, обврски и одговорности што ги 
имаат работниците во основната организација. Во 
членот 463 од овој закон се наброени прашањата 
за кои работниците во основната организација од-
лучуваат со референдум. Меѓутоа, во оваа закон-
ска одредба не е предвидено и правото работници-
те во основната организација со референдум да од-
лучуваат за донесување на актот за систематиза-
ција на работите и работните задачи. Од друга 
страна, со ставот 1 на член 495 од истиот закон, во 
кој е утврдена надлежноста на работничкиот со-
вет на основната организација, е предвидено ра-
ботничкиот совет на основната организација да го 
утврдува и предлог-статутот и да донесува други 
самоуправни општи акти со кои се уредуваат од-
носите во организацијата. 

Од означениве законски одредби несомнено про-
излегува заклучок дека работничкиот совет на ос-
новната организација на здружениот труд има за-
конско овластување за донесување самоуправни 
општи акти со кои се уредуваат односите во орга-
низацијата. Во рамките на ова законско овластува-
ње на работничкиот совет влегува и правото да 
донесува акт за организација и систематизација на 
работите, односно работните задачи во основната 
организација. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник го 
донел работничкиот совет на болницата, Судов сме-
та дека правилникот е донесен од овластен орган, 
поради што не наоѓа основ за сомневање во него-
вата спротивност со членот 495 од Законот за здру-
жениот труд. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 93/78 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за укинување на 
издршка по тужбата на тужителката Трајанка 
Здравевска, ул. „Жарко Зрењанин" бр. 104, нас. 
Драчево — Скопје против тужените Душанка То-
доровска, со непозната адреса, и Владо Тодоровски, 
вработен во „Газела" — Скопје. 

Се повикува тужената Душанка Тодоровска од 
Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 (триесет) 
дена по објавувањето на огласот или во истиот рок 
да ја достави својата адреса на живеење. 

Во колку тужената не се јави во рок од 30 
дена ќе и биде одреден привремен старател кој ќе 
ги застапува нејзините интереси пред овој суд. 

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 2776/78 
од 13. 4. 1979 год (37) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд покрената е постапка за физич-
ка делба на недвижен имот, по наследно решение 
О. бр. 261/76 од предлагачот Ангелко Апостолов -
ски од с. Старо Село, против противниците: Иван 
Апостоловски, Стојадин Апостоловски, Јелица ж. 
на Сандро Јовановски, Менка ж. на Спасо Огненов-
ски и др. од с. Старо Село. 

Бидејќи противниците Иван Апостоловски, 
Стојадин Апостоловски, Елица ж. на Сандро Јо-
вановски и Менка ж. на Спасо Огњановски, сите 
од с. Старо Село, се наоѓаат на привремена работа 
во Канада со непозната адреса, се повикуваат да 
се јават или секој друг што ја знае нивната адре-
са да ја посочи на судот. По истекот на рокот од 
30 дена од објавувањето на огласот ако не се јават 
ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги 
штити нивните права и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, ВПС. бр. 
245/77. (38) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 796 од 12. VII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-290-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште „Крсте Мисирков", 
населба „Маџари II" — Скопје, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Китанов-
ски Иван, в.д. директор, а се запишува застапникот 
Китановски Иван, директор, со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 796/1978 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1480 од 17. XII. 1974 година, на ре^ 
гистарска влошка бр. 2-1027-0-0-0 го запиша во 
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судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Зана-
етчиска керамичарска задруга „Макерамика", Д.О., 
со седиште во Скопје, ул. „Огњан Прица" бр. 7, 
со следните податоци: Задругата води самостојно 
книговодство и составува завршна сметка, соглас-
но Законот за, книговодството на организациите на 
здружениот труд. 

Основачи на задругата се: Георгиевски Игнат, 
Петровски Јашко, Вржовска Славица, Томовски 
Страхил, Трајковски Савре, Атанасовски Јанко, 
Томовски Мирко, Ивановиќ Станиша, Петровски 
Ѓорѓи и Василевски Трајко. 

Дејност: Занаетчиски керамичарски услуги. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Членовите на задругата за нејзините обврски 
сторени во правниот промет со трети лица одгова-
рат супсидијарно до висината на здружениот влог 
500,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Игнат ѓорѓиевски. 

Лица овластени за потпишување на задругата 
се Игнат ѓорѓиевски и Јашко Петровски, со неог-
раничени овластувања, т.е. во рамките на распо-
ложливите средства. 

Од Окружниот стопански судо во Скопје, Фи. 
бр. 1480/1974 година. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 921 од 5. IX. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-592-3-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Македонскиот народен театар — 
Скопје, ООЗТ Опера и балет, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ, 
Александар Лековски, директор, а се запишува 
како нов застапник Ѓорги Божиков, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 921/1978 година. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фч. бр. 605 од 30. V. 1978 година, на регис-
терска влошка бр. 1-237-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Благој Кирков" — Титов Велес со следните по-
датоци: Да се брише досегашниот застапник Јовиќ 
Македонка, в. д. директор, а се запишува како нов 
застапник Јовиќ Македонка, директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 605/1978 година. (378) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 741 од 27. VI. 1978 година, на регис-
терска влошка бр. 1-344-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Денче Деја-
новски" — Маврови Анови со следните податоци: 
Се брише досегашниот привремен инокосен орган 
Саво Серафимовски, а се запишува како нов при-
времен инокосен орган Цветко Милошевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 741/1978 година. (381) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 638 од 14. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-728-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Основно училиште „Карпош" 
Ц.О., со седиште во село Умин Дол, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ракиќ 
Никола, в.д. директор, а се запишува како нов 
застапник Ракиќ Никола, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 638/1978 година. (382) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 737 од 26. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-821-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Дешка Тотева" , село Бегниште, Кавадарско, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Златев Киро, директор, а се напишува како 
нов застапник Златева Ружица, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 737/1978 година. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 640 од 25. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-626-0-0-0 ја зпиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за за-
стапување на Централното основно училиште „Пер-
парими", село Студеничани, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Милјаим Љима-
ни, директор, а се запишува како нов застапник 
Шабан Метуш, директор, без ограничување. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 640/1978 
година. (385) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1499/74 од 3. III. 1975 година, на 
регистарска влошка бр. 1-1017-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Мон-
тажно инсталатерска задруга „Паровод", Ц.О., со 
седиште во Скопје, ул. „275" бр. 16, со следните 
податоци: 

Задругата води единствено книговодство и со-
ставува завршна сметка. 

Задругата е основана со акт за основање бр. 
03-2976 од 27. V. 1968 година. 

Основачи на задругата се: Величков Алексо, 
ВК водоинсталатер од Скопје, ул. „470" бр. 13, л.к. 
бр. 21286; Николов Спасе од Скопје, ул. „470" бр. 5, 
КВ водоинсталатер, л.к. бр. 71167; Селимани Салим 
од Скопје, ул. „1119", КВ водоинсталатер, л.к. бр. 
200500; Бурсаќ Илија од Скопје, ул. „939", зграда 
9, влез 2, ВК водоинсталатер, л.к. бр. 13631; Геор-
гиевски Стојче од Скопје, КВ водоинсталатер, л.к. 
бр. 64793; Кизов Зисо од Скопје, ул. „464" бр. 75, 
КВ монтер, л.к. бр. 136227; Илиевски Васе од село 
Агино, Кумановско, КВ монтер, л.к. бр. 454980; Па-
на јотов Петар од Скопје, ул. „Дунавска" бр. 23, КВ 
монтер, л.к. бр. 1543980; Стојановски Славе од 
Скопје, ул. „840" бр. 47, ВК монтер, л.к. бр. 71172; 
Пендев Борис од Скопје, ул. „437" бр. 18, КВ мон-
тер, л.к. бр. 197219; Поповски Александар од Скоп-
је, ул. „Џон Кенеди" бр. 57-а, ВК бравар; Рајчин 
Стеван од Скопје, КВ бравар, ул. „58" бр. 13, л.к. 
бр. 31407; Кајевски Борис од село Бањани, Скоп-
ско, КВ бравар, л.к. бр. 49224; Поповиќ Живко од 
село Бањани, Скопско, КВ бравар, л.к. бр. 71145; 
Поповски Војислав од Скопје, ул. „896" бр. 46, КВ 
бравар, л.к. бр. 145234. 

Дејност: 1. парно греење со низок и висок при-
тисок на пара; 2. топловодно греење со природна 
и принудна циркулација на водата; 3. изведување 
на инсталации со воздушно греење; 4. изведување 
на инсталации за климатизација; 5. изведување на 
термички изолации-сите видови; 6. внатрешни и 
надворешни водоводи, канализација, санитарен 
уред-комплет; 7. изведување на сите видови бра-
варски работи, црна браварија и обоени метали; 
8. изработка на нискотлачни и високотлачни цев-
ки, котлови на пареа и вода; 9. изработување на 
уреди за инсталации за централно греење и тоа; 
бојлери, противструјни апарти, експанзиони садо-
ви, платформи за котларници, дизалици за шљака 
и вагонетки за јаглен. 

Во правниот промет со третеи лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со третеи лица задругарот-основач одговара во ви-
сина на своето парично емство од 5.000 динари и 
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тоа во рок од 2 години и по престанокот на член-
ството во задругата. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Стефанов Стефан, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Стефанов 
Стефан, директор, без ограничување, Милевска 
Марија, шеф на сметководството, без ограничува-
ње, и Величков Алексо, основач, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1499/74 од 3. III. 1975 год. (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1589/74 од 27. III. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1033-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на Електроин-
сталатерската задруга „Кисела Вода", Д.О.,—Скоп-
је, ул. „Бихачка" бр. 12а со следните податоци: Се 
води единствено книговодство и една завршна 
сметка. 

Задругата е основана со одобрение на Општи-
ната Кисела Вода — Скопје, бр. 04-11396/61 од 
5. II. 1962 година. 

Основачи на задругата се: Никушевски Јован, 
ул. „Миле Поп Јорданов" бр. 24; Атанасов Бошко, 
ул. „Иван Мажурниќ" бр. 32; Нанчевски Драган, 
ул. „Роза Луксембург" бр. 19; Колевски Доце, с. 
Вујковци, Скопско; Митевски Трајче, ул. „Гаврил 
Константинови^' бр. 40 — Скопје; Боневски Алек-
сандар, ул. „Лазар Поп Трајков" бр. 12 — Скопје; 
Петрушевски Кирил, с: Волково, Скопско; Василев 
Димитар, село Волково, Скопско; Манојловски Са-
ве, ул. „935" бр. 13/2-10 — Скопје и Стојковски 
Спасе, ул. „Жданец" бб — Скопје. 

Основни дејности: 
— изведување инсталации на електрични во-

дови; 
— електрично инсталирање на јака струја; 
— електрично инсталирање на слаба струја; 
— ниско-напонски мрежи; 
— трафостаници и далекувод!!; 
— монтирање на термички и акустични уреди, 
— изведување на громобрански инсталации; 
— електромоторни инсталации; 
— електроинсталации во котларници; 
— услуги, односно поправки и монтажа на сите 

видови термоелектрични уреди: реша. електрични 
шпорети, електрични радијатори, фрижидери, вен-
тилатори, правосмукалки, електромотори, електро-
бој лери, машини за перење, лифтови и друго. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
одговара во свое име и за своја сметка. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гите во висина на петкратен износ од здружениот 
влог кој изнесува 2.500,00 динари. 

Никушевски Јован, управник, ја застапува и 
потпишува задругата во односите со трети лица, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1589/74 од 27. III. 1975 год. 

ксвски Витомир, водоинсталатер, ул. „251" бр. 29, 
Скопје; Михајловски Миленко, водоинсталатер, ул. 
„Гаврил Костантидовиќ" бр. 25, Скопје; Бошковски 
Трајко, тех., ул. „1103" бр. 12-а, и Ба јрам Ибраим, 
грејач, ул. „886" бр. 90 — Скопје. 

Основни дејности: изведување на монтажа: 
1. централно отоплување; и 2. водовод и кана-

лизација. 
Задругата во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. За своите обврски спрема 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

Исто така и задругарите емчат за обврските во 
задругата во висината на трократниот износ на 
здружениот влог кој изнесува 1.000,00 динари. 

Овластено лице за застапување на задругата е 
Јевремовиќ Божидар, в.д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 742/1978 година. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 868/75 од 29. I. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1056-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОЗТ Услужно мон-
тажна водоинсталатерска задруга „Водоинсталатер", 
Д.О., со седиште во Ѓорче Петров — Скопје, ул. 
„Стара ложионица" бб, поради припојување кон 
Градежното претпријатие „Техника" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 868/75 од 29. V. 1976 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 742 од 24. VII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1290-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Монтажно-инсталатерската занаетчиска задруга 
„Монтер" Д.О. и ограничено емство — Скопје со 
следните податоци: Задругата е основана со одлука 
на задругарите, донесена на ден 31. V. 1978 година. 

Основачи на задругата се: Гициќ Ејуп, водоин-
сталатер, ул. „Павле Илиќ" бр. 20. Скопје; Крстев-
ски Бошко, грејач, ул. „39" бр. 113, Скопје; Леско-
вица Куртиш, грејач, ул. „140" бр. 105-а, Скопје; 
Георгиев Методија, грејач, ул. „Карл Либкнехт" 
бр. 27/5-13, Скопје; Ангелеовски Борис, грејач, ул. 
„39" бр. 113, Скопје; Муховиќ Хивзо, водоинстала-
тер, ул. „140" бр. 36, Скопје; Андреја Величковски, 
водоинсталатер, ул. „251" бр. 29, Скопје; Велич-

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи 
Возачка дозвола на име Исмаил Шаини, с. Бо-

говиње, Тетово. (3330) 
Свидетелство и диплома на име Ибраим Сади-

ки, с. Палатица, Тетово. (3331) 
Ученичка книшка на име Феми Бекири, с. Гра-

дец, Гостивар. (3332) 
Свидетелство за VIII одделение на име Риза-

един Јакуп, с. Врапчиште, Гостивар. (3333) 
Свидетелство за V одделение на име Мафис 

Бекири, с. Добридол, Гостивар. (3334) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кадри 

Али, с. Врапчиште, Гостивар. (3335) 
Свидетелство за V одделение на име Илјас Бе-

ќири, с. Добридол, Гостивар. (3336) 
Воена книшка, издадена од ВП 3764 — Ваље-

во на име Наце Додевски, ул. „Гоце Делчев" бр. 80, 
Куманово. (3337) 

Воена книшка на име Ариф Адеми, с. Липко-
во, Куманово. (3338) 

Свидетелство за I година на име Рамадан Си-
нани, ул. „Б. Шабани" бр. 18, Куманово. (3339) 

Свидетелство за I година на име Бедри Мура-
ти, Куманово. (3340) 

Работна книшка на име Мирослав Николовски, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 56-а, Куманово. (3341) 

Свидетелство за завршено VIII одделение ,из-
дадено од Централното основно училиште „Јоаким 
Крчовски", Крива Паланка на име Илиевски Сла-
ве, с. Градец, Крива Паланка. (3342) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бошко 
Јосифовски, с. Зркле, Македонски Брод. (3343) 

Свидетелство за VI одделение на име Веце Ше-
моски, с. Пласница, Македонски Брод. (3344) 

Свидетелство за IV одделение на име Исаме-
дин Илиоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3345) 

Свидетелство за IV одделение на име Алија 
Цафероски, с. Пласница, Македонски Брод. (3346) 

Свидетелство за V ,одделение на име Максут 
Саитоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3347) 
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Свидетелство за IV одделение на име Сенаија 
Усеиноски, с. Пласница, Македонски Брод. (3348) 

Свидетелство за П одделение на име Атип 
Исмаилоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3349) 

Свидетелство за IV одделение на име Назмија 
Шемоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3350) 

Свидетелство за IV одделение на име Алириза 
Арапоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3351) 

Свидетелство за IV одделение на име Рамиз 
Рамчески, с. Пласница, Македонски Брод. (3352) 

Свидетелство за V одделение на име Руждија 
Сердароски, с. Пласница, Македонски Брод. (3353) 

Работна книшка, издадена од Собранието на оп-
штината Брод Македонски на име Живоин Труј ос-
ки, с. Тажево, Брод Македонски. (3354) 

Индекс бр. 29, издаден од Високата музичка 
школа во Скопје на име Панов Бранислав, ул. 
„Енгелсова" бр. 6/П, Титов Велес. (3355) 

Ученичка книшка од I, П и Ш година, издаде-
на од Средното техничко технолошко училиште 
„Борис Кидрич", Титов Велес на име Атанасов Бо-
рис, ул. „Никола Карев" бр. 20, Титов Велес. (3356) 

Свидетелство за П година, издадено од Сред-
ното хемиско училиште „Борис Кидрич" на име 
Атанасов Борис, ул. „Никола Карев" бр. 20, Титов 
Велес. (3356-а) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Средното хемиско училиште „Борис Кидрич", Ти-
тов Велес на име Атанасов Борис, ул. „Никола Ка-
рев" бр. 20, Титов Велес. (3356-6) 

Свидетелство за VIII одделение на име Светла 
Василева, с. Бусилци, Титов Велес. (3357) 

Свидетелство за VII и VIII одделение на име 
Рамадани Мефаиљ, с. Камењане, Тетово. (3358) 

Ученичка книшка од IV разред на. име Исмаили 
Исо, с. Камењане, Тетово. (3359) 

Ученичка книшка од IV разред на име Ферати 
Ферат, с. Камењане, Тетово. (3360) 

Ученичка книшка од IV разред на име Ферати 
Ајет, с. Камењане, Тетово . (3361) 

Свидетелство на име Шукри Абдију, с. Пирок, 
Тетово. (3362) 

Возачка дозвола на име Исмаил Шаини, с. Бо-
говиње, Тетово. (3363) 

Свидетелство за IV клас на име Иљаз Ибиши, 
с. Шипковица, Тетово. (3364) 

Свидетелство и диплома на име Арун Таири, 
с. Палатица, Тетово. (3365) 

Свидетелство на име Џељаљ Фејзулаху, ул. 
„Бр. Миладинови" бр. 119, Тетово. (3366) 

Пасош на име Асије Рамани, ул. „Караорман" 
бр. 20, Тетово. (3367) 

Диплома на име Идриз Бакиу, с. Доброште, Те-
тово. (3368) 

Свидетелство за IV одделение на име Хози Са-
лија, с. Добри Дол, Скопје. (3370) 

Свидетелство за IV одделение на име Шефит 
Бакиевиќ, с. Добри Дол, Скопје. (3371) 

Свидетелство на име Олга Иваноска, ул. „Сот-
ка Џигиџиг" бр. 40, Прилеп. (3372) 

Индекс бр. 674/76 на име Веселин Кочоски, ул. 
„5 Прилепска бригада" бр. 116, Прилеп. (3373) 

Здравствена легитимација на име Цане Рулес-
ки, ул. „Београдска" бр. 13, Прилеп. (3374) 

Диплома на име Трајче Мечев, ул. „ М а р к о -
ва" бр. 55, Прилеп (3375) 

Свидетелство на име Соте Бошкоски, ул. 
„Марксова" бр. 81, Прилеп. (3376) 

Свидетелство за VIII одделение на име Маре 
Велеска, ул. ,,В. Корчагин" бр. 34, Прилеп. (3377) 

Свидетелство на име Васе Талески, ул. „Орде 
Кобецо" бр. 18, Прилеп. (3378) 

Свидетелство на име Милица Секулоска, ул. 
„К. Јосифоски" бр. 153, Прилеп. (3379) 

Уверение за прва помош бр. 1289, на име Благо-
ја Танески, ул. „Ленин" бр. 181, Прилеп. (3380) 

Свидетелство на име ѓорѓи Калпакоски, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 137, Прилеп. (3381) 

Свидетелство за VI одделение на име Нагип 
Алиоски, с. Преглево, Македонски Брод. (2487) 

Воена книшка (буквица), издадена од В. П. 
Штип на име Танески Цветан, с. Брест, Брод Ма-
кедонски. (2488) 

Здравствена легитимација на име Мелевча 
Узаири, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 80, Тетово. (2489) 

Диплома на име Ремзи Емшку, Тетово. (2490) 
Свидетелство за I и И клас на име Минир 

Исаку, с. Пирок, Тетово. (2491) 
Свидетелство за VI одделение на име Зуди Џе-

љиљи, с. Селце, Тетово. (2492) 
Свидетелства и диплома на име Хаки Фазлиу, 

с. Палатица, Тетово. (2493) 
Свидетелство за I година на име Атанас Ѓор-

гиевски, с. Доброште, Тетово. (2494) 
Лична карта бр. 3097 на име Мугбул Шаќири, 

ул. „Бр. Миладинови" бр. 59, Тетово . (2495) 
Свидетелство од Ш клас, издадено од Ц. С. Н. О. 

„Злате Малакоски" на име Миркоска Олгица, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 122, Гостивар. (2496) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Тумчевиште на име Пет-
рески Веле, с. Тумчевиште, Гостивар. (2497) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Влазер Фрашери" — с. Неготино на 
име Ј а х ј а Јакуп, с. Неготино, Гостивар. (2498) 

Свидетелство на име Емриу Сундуз, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 30, Гостивар. (2499) 

Свидетелство на име Сабид Меќеди, Гостивар. 
(2500) 

Лична карта, издадена од ОВР Гостивар на име 
Муселем Рабдишта, ул. „М. Симоноски", бр. 24, 
Гостивар. (2501) 

Свидетелство на име Бејтула Фетаки, с. Гра-
дец, Гостивар. (2502) 

Работна книшка на име Јелка Спасиќ, ул. „П. 
Тарцан" бр. 29-6, Куманово. (2503Ј 

Свидетелство за VII одделение на име Симон 
Паскоски, Ке ј „9 Септември" бр. 57, Прилеп. (2504) 

Свидетелство за VI одделение на име Звонко 
Маркоски, ул. „Тр. Тарцан" бр. 30, Прилеп. (2505) 

Белешка бр. 2345 на име Идриз Сулеманоски, 
с. Норово, Прилеп. (2506) 

Свидетелство на име Жарко Недески, ул. „Му-
кос" бр. 25, Прилеп. (2507) 

Лична карта на име Кире Ристески, ул. „Пи-
ринска" бр. 112, Прилеп. (2508) 

Свидетелство на име Мирјана Димеска, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 4, Прилеп. (2509) 

Свидетелство за П клас на име Сузана Јанку-
лоска, ул. „Н. Карев" бр. 29, Прилеп. (2510) 

Свидетелство за III и IV клас и диплома на 
име Милан Наумовски, ул. „29 Ноември" бр. 11, 
Тетово. (2512) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Братство" с. Челопек на име Имери 
Садри, Тетово. (2513) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство" с. Челопек на име 
Садри Имери, Тетово. (2514) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Братство" с. Челопек на име 
Садри Имери, Тетово. (2515) 

Свидетелство за V одделение, издадено од О. У. 
„Братство" с. Челопек на име Скендери Џемали, с. 
Челопек, Тетово. (2516) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Братство", с. Челопек на име 
Муслиу Гами, с. Челопек, Тетово. (2517) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
молетката „Братство" с. Челопек на име Емини 
Ларим, с. Челопек, Тетово. (2518) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Братство" с. Челопек на име 
Јашари Ќенан, Тетово. " (2519) 
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КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на ООЗТ Шумско стопанст-

во „Малешево" — Берово, во состав на Работната 
организација за стопанисување со шуми „Треска" 
— Шумарство" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за избор на индивидуален работоводен орган — 
директор на ООЗТ Шумско стопанство „Малеше-
во" — Берово 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено високо или вишо образова-
ние од шумарски, дрво-преработувачки, економски 
или правен факултет; 

— да има работно искуство од најмалку 3 (три) 
години, од кои 2 (две) години на раководни ра-
боти; 

— да поседува морално-политичка подобност и 
способност за развивање на социјалистичко-самоуп-
равните и општествено-политички односи и 

— да не е осудуван за кривични ,дела наве-
дени во член 511 од Законот за здружениот труд. 

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат на адреса 

ООЗТ Шумско стопанство „Малешево" — Бе-
рово, за Конкурсната комисија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (71) 

Врз основа на член 161 - 164 од Статутот на 
Работната организација и одлуката на Работнич-
киот совет, Конкурсната комисија распишува 

К О Н К У Р С 
за именување — реизбор на следните раководни 
работни места: 

1. Технички директор — 
2. Директор на финансиски сектор 
3. Директор на општи сектор 
4. Директор на набавен сектор 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

1. кандидатот да има завршено текстилен ф а -
култет, 

2. кандидатот да има завршено економски ф а -
култет, 

3. кандидатот да има завршено правен ф а -
култет, 
4. кандидатот да има завршено економски ф а -
култет. 

Сите кандидати треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да имаат вкупно работно искуство во стру-
ката најмалку 5 години по завршувањето на струч-
ната наобразба; 

— да поседуваат морално-политички квали-
тети; 

— да не се осудувани за кривични дела. 
Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. 
Кандидатите молбите со документите да ги до-

стават во определениот рок до архивата. 
Молбите со непотполна документација и не-

благовремено поднесени ќе се одбиваат. (78) 

Врз основа на член 67 од Статутот на Работ-
ната организација за производство на текстил и 
промет „Братство" — Ростуше, Конкурсната коми-
сија го објавува следниот 

К О Н К У Р С 
за реизбор на раководни работни места: 

1. Директор на работната организација, 
2. Шеф на комерцијалната служба, 
3. Шеф на сметководството, 
4. Шеф на општата служба, 
5. Шеф на работната единица текстил. 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

1. За работно место под реден број I да има 
високо образование од економска, правна или тех-
ничко-текстилна насока со три години работно 
искуство на раководно работно место; 

2. За работното место под реден број 2 да има 
висока стручна подготовка од економска насока со 
три години работно искуство на раководно работно 
место; 

3. За работното место ,под реден број 3 да има 
висока стручна подготовка од економска насока 
со три години работни искуство на раководно ра-
ботно место; 

4. За работното место под реден број 4 да има 
висока стручна подготовка од правна насока со 
три години работно искуство на раководно работ-
но место; 

5. За работното место под реден број 5 да има 
висока стручна подготовка од текстилна насока со 
три години работно искуство на раководно работ-
но место. 

Кандидатите за сите работни места треба да 
ги исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-лолитички квалитети; 
— да не им е изречена забрана за вршење на 

такви работи од член 511 од Законот за здружен 
труд. 

Кон молбите да се достават следните документи: 
— диплома за школска подготовка; 
— потврда за работното искуство; 
— уверение дека не е осудуван и не е под 

истрага. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите со другата документација да се доста-

ват до: Конкурсната комисија при Р.О. „Братство" 
— Ростуше. 

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

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земаат во разгледување и 
ќе бидат вратени на кандидатите. 

ООЗТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - МАКЕДОНСКИ БРОД 
Р а с п и ш у в а 

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

1. Еден лекар од општа пракса за Здравната 
станица во село Самоков; 

2. Еден лекар од општа пракса за Здравната 
станица во село Пласница; 

3. Еден стоматолог за Здравствениот дом во М. 
Брод; 

4. Еден стоматолог за Здравната станица во с. 
Самоков; 

5. Шеф на сметководството на Домот; 
6. Фармацевт и 
7. Секретар на Домот. 
УСЛОВИ: 
По првата и втората точка, кандидатите треба 

да имаат завршено медицински факултет. 
По третата и четвртата точка, кандидатите да 

имаат завршено стоматолошки факултет. 
По петтата точка кандидатот да има завршено 

економски факултет и 1 година работно искуство 
или виша економска школа и 1 година работно 
искуство. 

По шестата точка кандидатот да има завршено 
фармацевтски факултет. 

По седмата точка, кандидатот да има завршено 
правен факултет и 1 година работно искуство или 
виша управна школа и 1 година работно искуство. 

Кон молбата кандидатите се должни да до-
стават: 

— диплома за завршено образование и 
— потврда за работното искуство. 
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Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
Личниот доход ќе се одредува согласно Правил-

никот за распределба на средствата за лични до-
ходи. 

Молбите да се доставуваат до привремениот 
одбор на домот. (76) 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „ГЕВ-
ГЕЛИЈА" - ГЕВГЕЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за испраќање лекар на специјализација: 

— еден по општа хмедицина. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински факултет; 
—да имаат положено стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици; 
— да имаат поминато на работа во центарот 

најмалку четири години. 
Молбите со потребните документи да се до-

стават до: Советот на Медицинскиот центар „Гев-
гелија" — Гевгелија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" односно до 
денот на испраќањето на лекар на специјализа-
ција. (75) 

1. раководител-началник на инфективни забо-
лувања 1 

2. раководител-началник на хируршка служба 1 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени во Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и по-
себните услови: 

— да има медицински факултет, положен спе-
цијалистички испит по соодветна специјализација 
и 5 години работно искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Молбите со потребната документација се адре-
сираат и доставуваат до Советот на ООЗТ Болничко 
диспанзерска дејност на Медицинскиот центар — 
Куманово, соба број 39. (86) 

„ Југокомерциј а" 
пром" — Скопје 

Нови Сад ООЗТ „Центро-

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на научни и стручни ра-
ботници во исто или повисоко звање 

и тоа за: 
1. избор на еден виш научен соработник или 

преизбор во звањето научен соработник за облас-
та ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ВИДОВИ 
ДРВЈА; 

2. избор или преизботз на еден виш предавач 
по предметот ХЕМИСКА ПРЕРАБОТКА НА ДР-
ВОТО; 

3. избор или преизбор на еден асистент по 
предметот ЕРОЗИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ; 

4. избор или преизбор на еден асистент по 
предметот ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ДРВО-
ТО; и 

5. избор или преизбор на еден асистент по 
предметот ПОШУМУВАЊЕ И МЕЛИОРАЦИИ. 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен II, III степен на студии, од-
носно за завршен докторат, куса биографија, спи-
сок на стручни и научни трудови и по еден при-
мерок од самите трудови. 

Пријавите, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
отворениот рок од 15 дена. (80) 

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко дис-
панзерска дејност на Медицински центар — Кума-
ново 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување раководители-началници на 
служби (реизбор): 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на „Југокомерција" — Нови Сад — 
ООЗТ „Центропром" — Скопје 

Покрај општите услови предвидени со законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено економски или правен фа-
култет со 3 години работно искуство на раководно 
работно место; или 

— гимназија со 6 години работно искуство на 
раководно работно место; 

— да поседува морално-политички квалитети 
и организаторски способности; 

— да не е осудуван по член 511 од Законот за 
здружен труд. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (87) 
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определување висината на надоместокот 
од малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло, наменет за изградба, 
реконструкција и одржување на пати-
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Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
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