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З А К О Н 
ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Ветеринарната служба, како општествена 

служба, ги врши работите на заштитата на здрав-
јето на добитокот и живината, учествува во уна-
предувањето на сточарството и се грижи за зашти-
та на здравјето на луѓето од болести што можат 
да се пренесат од животни на прехранбени произво-
ди и суровини од животинско потекло. 

Член 2 
Ветеринарната служба: 
— презема ветеринарно-санитарни мерки и се 

грижи за спречување појавите на добиточни бо-
лести; 

— презема пропишани мерки за спречување и 
сузбивање на заразни, паразитни и други доби-
точни болести; 

— го лекува заболениот добиток и живина; 
— врши ветеринарно-санитарен надзор над 

приплодниот добиток и вештачкото осеменување; 
— врши ветеринарно-санитарен надзор над 

прометот на добитокот, како и над производството 
и прометот на добиточните производи и суровини 
од животинско потекло; 

— врши преглед на добитокот наменет за ко-
лење; 

— собира податоци за здравствената состојба 
на добитокот, води ветеринарна статистика и еви-
денција и им поднесува на надлежните органи из-
вештаи за здравствената состојба на добитокот и 
за извршување односно подобрување на ветери-
нарната служба; 

— се грижи за ветеринарното просветување на 
производителите и имателите на добитокот и жи-
вина; 

— врши и други работи определени со по-
себни прописи. 

Член 3 
Во сузбивањето на добиточните заразни бо-

лести што можат да се пренесат на луѓето вете-
ринарната служба соработува со здравствената 
служба. 

Член 4 
Ветеринарната служба ја вршат ветеринарни 

установи, ветеринарни служби во земјоделските и 
други работни организации и управните органи 
надлежни за работите на ветеринарството. 

II. ВЕТЕРИНАРНИ УСТАНОВИ 

Член 5 
Ветеринарни установи се: ветеринарни стани-

ци, ветеринарни — сточарски центри, ветеринарни 
болници и институти. 

Ветеринарните установи се самостојни и само-
управни работни организации, чија дејност е од 
посебен општествен интерес. 

Член 6 
Ветеринарна станица односно ветеринарно-

сточарски центар основа општината, а ветеринарна 
болница основа општината односно Републиката. 

Ветеринарен институт се основа според про-
писите за научни установи. 

1. Ветеринарна станица 

Член 7 
Ветеринарната станица (станица) ги врши 

следните работи: 
— спроведува зоопрофиликатички, зоохигиен-

ски, зоотехнички и други ветеринарно-санитарни 
мерки за спречување и сузбивање на добиточни 
заразни, паразитни и други болести; 

— врши преглед на добиток и живина, дијаг-
ностички испитувања, освен лабораториски, поста-
вува патолошко-анатомски и клинички дијагнози, 
испраќа материјал за лабораториски испитувања 
при постоење на заразни, паразитни и други доби-
точни болести; 

— врши лекување на болен добиток и живина 
од заразни, паразитни и други болести; 

— врши хируршки интервенции ка ј добитокот 
и живината; 

— врши вештачко осеменување на добиток и 
живина и сузбивање на јаловоста ка ј добитокот; 

— води ветеринарна евиденција и статистика; 
— врши и други работи на ветеринарната 

служба по барање од државни органи, работни ор-
ганизации и граѓани. 

Член 8 
Станицата може да ги врши работите од прет-

ходниот член ако располага со: 
— најмалку еден дипломиран ветеринар, еден 

ветеринарен техничар и еден ветеринарен болни-
чар; 

— опрема и инструменти за поставување на па-
талошко-анатомска и клиничка дијагноза и дијаг-
ностичко испитување на туберкулозата, сакагијата, 
тифусот ка ј кокошките и друго; 

— опрема и инструменти за хирушки интер-
венции за вештачко осеменување и за спречување 
и отстранување на добиточни заразни болести 



Стр. 730 -- Bp. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 н о е м в р и 1967 

(шприцеви, игли, стерилизатори, дезинфикациони 
пумпи и друго); 

— хемафармацеутски и биолошки препарати и 
средства за дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација како и со ладилник за чување на биолошки 
препарати; 

— заштитна облека за работниците на стани-
цата; 

— погодни простории за работа и за сместува-
ње и чување на опремата и инструментите. 

2. Ветеринарно-сточарски центри 
Член 9 

Ветеринарно-сточарскиот центар (центар) ги вр-
ши следните работи: 

— лабораториска дијагностика за утврдување 
на заразни, паразитни и други заболувања кај до-
биток и живина; 

— лабораториски преглед на прехранбени про-
изводи и суровини од животинско потекло; 

— добивање, конзервирање и испраќање на 
сперма. 

Покрај работите од претходниот став, центарот 
ги врши и работите од член 7 на овој закон. 

Член 10 
Центарот може да ги врши работите од прет-

ходниот член ако располага со опрема за лабора-
ториско дијагностицирање на заразни, паразитни и 
други заболувања и за лабораториски преглед на 
прехранбени производи од животинско потекло од-
носно ако располага со квалитетни бикови и лабо-
раториска опрема за добивање, разретчување и 
конзерв-ирање на сперма и соодветен специјалис-
тички кадар. 

За вршење на работите од член 7 центарот 
мора да ги исполнува и условите од член 8 на овој 
закон. 

3. Ветеринарна болница 

Член 11 
Ветеринарната болница (болница) ги врши 

следните работи: 
— лекува болен добиток и живина од органски, 

заразни и паразитни болести со позната етиологи1а; 
— проучува и лекува органски заболувања кај 

добиток и живина со непозната етиологија; 
— врши хируршки и акушерски интервенции 

кај добитокот и живината; 
— врши вештачко осеменување на добиток и 

живина и сузбивање на јаловоста кај добитокот. 
Ветеринарната болница може да преземе и пре-

вентивни мерки против заразни, паразитни и други 
добиточни болести и да служи како центар за 
практична обука на ветеринарниот кадар. 

Член 12 
Болницата може да ги врши работите од прет-

ходниот член ако располага со потребен специја-
листички кадар, соодветна лабораториска опрема 
од член 8 на овој закон. 

4. Ветеринарен институт 
Член 13 

Ветеринарниот институт (институт), покрај на-
учната работа, врши и лабораториска дијагностика 
на заразни и паразитни производи од животинско 
потекло. 

5. Управување со ветеринарните установи 
Член 14 

Органи на управување на ветеринарните уста-
нови, освен на институтот, се: совет, управен одбор 
и директор. 

Член 15 
Советот го сочинуваат членови на работната за-

едница и претставници на општествената заедница, 
заинтересирани граѓани и организации (претстав-
ници на општествената заедница). 

Бројот на претставниците од редот на заинте-
ресираните граѓани односно организации, како и 
организациите што се сметаат за заинтересирани во 
смисла на претходниот став, ги определува општин-
ското собрание. 

Бројот на претставниците на општествената 
заедница не може да биде поголем од бројот на 
членовите што ги избира работната заедница на 
ветеринарната установа. 

Претставниците на општествената заедница од 
редот на граѓаните ги именува општинското собра-
ние. 

Член 16 
Претставниците на општествената заедница за-

едно со членов-ите на работната заедница: 
— го донесуваат статутот; 
— ги утврдува цените на ветеринарните услуги; 
— ја донесуваат програмата за работа и разви-

ток; 
— ги разгледуваат и одобруваат извештаите за 

работа; 
— го донесуваат финансискиот план и заврш-

ната сметка. 
Член 17 

Ако работната заедница на ветеринарната уста-
нова има помалку од десет членови, работите на 
управниот одбор ги врши работната заедница. 

Член 18 
За директор на ветеринарна станица, ветери-

нарно-сточарски центар и ветеринарна болница мо-
же да биле именуван дипломиран ветеринар со по-
ложен стручен испит. 

За раководител на помошна ветеринарна ста-
ница во состав на установите од претходниот став 
може да се назначи ветеринар. 

Член 19 
Управувањето со ветеринарните институти се 

врши според прописите за научните установи. 

III. ВЕТЕРИНАРНИ СЛУЖБИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
И ДРУГИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 20 
Земјоделски и други работни организации што 

се занимаваат со одгледување на добиток и живи-
на се должни да обезбедат здравствена заштита за 
нив преку своја ветеринарна служба или во спо-
годба со соодветна ветеринарна установа. 

Ветеринарната служба на земјоделска или дру-
га работна организација мора да има најмалку еден 
дипломиран ветеринар, опрема и инструменти од 
член 8 алинеја 2 и 3 од овој закон според видот на 
заштитата, како и да ги исполнува условите од 
член 8 алинеја 4, 5 и 6 на овој закон. 

IV. ОРГАНИ НА УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИ-
НАРСТВО 

Член 21 
Управните работи од областа на ветеринар-

ството ги вршат органите на управата надлежни за 
ветеринарство и ветеринарните инспектори според 
посебни прописи. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ 
УСТАНОВИ И СЛУЖБИ 

Член 22 
Ветеринарните станици, ветеринарно-сточар-

ските центри, ветеринарните болници и ветеринар-
ните служби во земјоделските и другите работни 
организации се должни да водат евиденција за сво-
јата работа и да им доставуваат податоци за извр-
шените превентивни мерки на општинските и ре-
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публичките органи на управата надлежни за ра-
ботите на ветеринарството. 

Содржината и начинот на водење на евиден-
цијата, како и видот и начинот на доставувањето 
на податоците од претходниот став ги пропишува 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство. 
VI. ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ И СТРУЧНИ 

ИСПИТИ 
Член 23 

Стручни и ветеринарни работи можат да вршат 
само ветеринарни работници. 

Ветеринарни работници се: дипломиран вете-
ринар, ветеринар, ветеринар-техничар, ветеринар-
лаборант, ветеринар-болничар и ветеринар-хи-
гиеничар. 

Член 24 
Ветеринарниот техничар врши ветеринарни ра-

боти од техничка природа што не се сврзани со 
поставување на дијагноза. 

Член 25 
Ветеринарниот лаборант врши стручни лабора-

ториски работи од техничка природа. 
Ветеринарниот болничар врши помошни вете-

ринарни работи од техничка природа на ветери-
нарна установа односно во ветеринарна служба на 
земјоделска или друга работна организација. Вете-
ринарниот болничар, под контрола на непосредниот 
старешина, може да врши вакцинација на кокошки 
против чума, вакцинација на кучиња против бес-
нило и дехелментизација на кучиња. 

Ветеринарниот хигиеничар врши собирање и 
нештетно отстранување на животински мрши и фа-
ќање и уништување на кучиња-скитници. 

Член 26 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за работите што можат да ги вршат ветеринарните 
техничари и ветеринарните болничари. 

Член 27 
Ветеринарните работници не можат да вршат 

приватна практика. 
Член 28 

Дипломираните ветеринари, ветеринарите и ве-
теринарните техничари што се на работа во вете-
ринарни станици, ветеринарно-сточарски центри, 
ветеринарни болници, ветеринарни служби во зем-
јоделски и други работни организации и во орга-
ните на управата надлежни за работите на вете-
ринарството се должни да полагаат стручен испит 
по навршени две години работа во ветеринарната 
служба. 

Стручниот испит се состои од општ и посебен 
дел и се полага според програмата што ја утврдува 
и пред комисија што ја именува републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за полагање на стручниот испит. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 29 

Со парична казна од 1.000 — 7.000 динари ќе се 
казни за прекршок: 

1. станица, центар и болница што вршат рабо-
ти од член 7 од овој закон, ако немаат најмалку 
еден ветеринар, еден ветеринарен техничар и еден 
ветеринарен болничар (чл. 8, 9 и 12); 

2. центар и болница, ако не располагаат со 
соодветен специјалистички кадар (член 10 и 12); 

3. земјоделска или друга работна организација 
што има своја ветеринарна служба, а нема нај-
малку еден ветеринар (член 20 став 2); 

4. центар ако не располага со опрема за лабо-
раторско дијагностицирање на заразни, паразитни 
и други заболувања и за лабораторски прегледи на 

прехранбени производи од животинско потекло ако 
не располага со квалитетни бикови и лабораториска 
опрема за добивање, разретчување и конзервирање 
на сперма (член 10); 

5. болница која не располага со соодветна ла-
бораториска опрема (член 12). 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 500 динари ќе се казни и одговорното лице 
во работната организација. 

Член 30 
Со парична казна од 200 — 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок: 
1. станица, центар и болница што вршат пре-

глед и лекување на добиток и живина, дијагнос-
тички испитувања, што поставуваат патолошко-
анатомски дијагнози, а не располагаат со опрема и 
инструменти за поставување на патолошко-анатом-
ска и клиничка дијагноза и дијагностичко испи-
тување на туберкулозата, сакагијата, тифусот кај 
кокошките и друго (член 8 алинеја 2, член 10 став 
2, член 12); 

2. станица, центар и болница што вршат хи-
руршки интервенции и вештачко осеменување на 
добиток, спроведуваат зоопрофилактички мерки за 
спречување и сузбивање на добиточни зарази, а 
не располагаат со опрема и инструменти за хирур-
шки интервенции, за вештачко осеменување од-
носно за отстранување на добиточни заразни бо-
лести (член 8 алинеја 3, член 10 став 2 и член 12); 

3. станица, центар и болница кои вршат дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација и превени-
рање и сузбивање на добиточни заразни болести, 
ако не располагаат со хемофармацеутски и биолош-
ки препарати и средства за дезинфекција и дера-
тизација, како и со ладилник за чување на био-
лошки препарати (член 8 алинеа 4, член 10 став 2 
и член 12); 

4. станица, центар и болница кои вршат работи 
од член 7 алинеа 1, 2, 3 и 4, ако не располагаат со 
заштитна облека за работниците (член 8 алинеа 5, 
член 10 став 2 и член 12); 

5. земјоделска или друга работна организација 
која има сопствена ветеринарна служба, а не рас-
полага со опрема и инструменти според видот на 
заштитата (член 20 став 2); 

6. земјоделска или друга работна организација, 
која има сопствена ветеринарна служба што не ги 
исполнува условите од член 8 алинеа 4 и 5 од овој 
закон; 

7. станица, центар и болница односно земјодел-
ска или друга работна организација која има соп-
ствена ветеринарна служба, ако не располага со 
погодни простории за сместување и чување на оп-
ремата и инструментите (член 8 алинеа 6, член 10 
став 2, член 12 и член 20 став 2). 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 500 динари ќе се казни и одговорното лице 
во работната организација. 

Член 31 
Со парична казна од 500 — 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок ветеринарниот работник кој 
врши приватна практика (член 27). 

Член 32 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок ветеринарниот техничар, ветеринар-
ниот болничар, ветеринарниот хигиеничар и вете-
ринарниот лаборант кој врши стручни ветеринарни 
работи за кои не е овластен (член 24 и 25). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 33 

Организациите од член 4 се должни да ја соо-
бразат својата работа со одредбите на овој закон 
во срок од една година од денот на неговото влегу-
вање во сила. 

Член 34 
Овгој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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342. 
Врз основа на член 35 став 2 и 3 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за здрав-
ственото осигурување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ" број 32/66), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 3. X. 1967 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
одржана на 17. XI. 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО КОЧАНИ ЗА 1967 

ГОДИНА 
1. Придонесот за здравствено осигурување на 

земјоделците од подрачјето на Комуналната заед-
ница за здравствено осигурување на земјоделците 
во Кочани за 1967 година ќе се плаќа: 

а) за земјоделците што имаат земја и се зани-
маваат со земјоделството по стопа од 17% од ката-
старскиот приход од земјоделската дејност; 

б) по 100 динари од домаќинство кое нема сво-
ја земја а се занимава со земјоделство. 

2. Придонесот од точка 1 ќе се плаќа сметано 
од 1 јануари 1967 година. 

3. Со оваа одлука се заменува Одлуката за при-
донесите за здравствено осигурување на земјодел-
ците за 1967 година на Собранието на Комуналната 
заедница за здравствено осигурување на земјодел-
ците во Кочани број 2489 од 20. XII. 1966 година. 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 115 
18 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с. р. 

343. 
Воз основа на член 57 и 144 од Деловникот на 

Републичкиот собор на Собранието на СРМ по 
предлог од Комисијата за прашањата на изборите 
и именувањата, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И МАНДАТНО -
ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОБОР ПА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Пратеникот на Републичкиот собор Васил Ко-
стадинов се разрешува од членство во Одборот за 
просветно-културни прашања на Републичкиот со-
бор. 

2. За член на Одборот за Просветно-културни 
прашања се избира пратеникот на Републичкиот 
собор Кирил Михајловски — Груица. 

3. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-129 
17 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с. р. 

344. 
Врз основа на член 143—145 и 172 став 2 од Де-

ловникот на Собранието на СРМ, по предлог од 
Извршниот совет, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 17 октомври 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗРАБОТУВАЊЕ НАЦРТ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНАТА 
СЛУЖБА 

I. Се образува Заедничка комисија за израбо-
тување Нацрт на закон за здравствената заштита и 
здравствената служба во следниот состав: 

— 6 членови од Социјално-здравствениот собор, 
— 4 члена на Републичкиот собор, 
— 1 функционер од Собранието на СРМ, 
— 1 член од Извршниот совет, 
— 1 функционер од Републичката управа, 
— 1 претставник на Републичкиот совет на 

ССЈ за Македонија, 
— 1 претставник на Републичката конферен-

ција на ССРНМ, 
— 1 претставник на Медицинскиот факултет — 

Скопје, 
— 1 претставник на Македонското лекарско 

друштво, 
— 1 претставник на Републичкиот завод за со-

цијално осигурување, 
— 1 претставник на Републичкиот завод за 

здравствена заштита, 
— 1 претставник на Заедницата на здравстве-

ните установи на СРМ, и 
— 1 претставник на Градското собрание на град 

Скопје. 
II. Нацртот на закон за здравствената заштита 

и здравствената служба ќе се засновува врз на-
челата за здравствена заштита и организацијата на 
здравствената служба опфатени во Предлогот за 
донесување на закон за здравствена заштита и 
здравствена служба. 

III. Во изработувањето на Нацртот на закон а 
со цел за пореално согледување на проблемите и 
потребата од нивното регулирање, се овластува Ко-
мисијата да ги користи податоците и согледувањата 
на органите на управата, здравствените установи 
како и податоците што ќе бидат презентирани од 
страна на општествено-политичките организации. 

IV. Нацртот на закон за здравствената заштита 
и здравствената служба да се изготви и да им се 
поднесе на соборите на претресување најдоцна до 
15 декември 1967 година. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-132 
17 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с. р. 
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345. 
Врз основа на член 143,144,146 и 147 од Деловни-

кот на Собранието на СРМ, по предлог од Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата, Со-
бранието на СРМ, на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 17 октомври 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ И СОЦИЈАЛНО -ЗДРАВСТВЕНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ИЗГОТ-
ВУВАЊЕ НАЦРТ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА-

ТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

1. Во Заедничката комисија на Републичкиот и 
Социјално-здравствениот собор на Собранието на 
СРМ за изработување Нацрт на закон за здрав-
ствената заштита и здравствената служба се изби-
раат: 

а) за претседател — МИЛКА ТАКЕВА, прате-
ник во Републичкиот собор; 

б) за членови: 
- проф. Д-р ДИМКО КЕПЕВ СКИ, пратеник во 

Социјално-здравствениот собор; 
- Д-р ДИМИТАР КОТЕВСКИ, пратеник во Со-

цијал но-здравствениот собор; 
- Д-р ЈУСУФ РЕЏЕПИ, пратеник во Социјал-

но-здравствениот собор; 
- Д-р ТОМЕ БАЈРАКТАРОВ, пратеник во Со-

цијално-здравствениот собор; 
- Д-р МИЛИЦА БАНДЕВСКА, пратеник во 

Социјално-здравствениот собор; 
- Д-р ДРАГАН ПЕТРОВСКИ, пратеник во Со-

цијално-здравствениот собор; 
- АРИЗАН НЕСТОРОВСКИ, пратеник во Ре-

публичкиот собор; I 
- АЦЕ РИСТЕВСКИ, пратеник во Републич-

киот собор; 
- КИРО ДИМИТРИОСКИ, пратеник во Репу-

бличкиот собор; 
- НИКОЛА МИТЕВСКИ, функционер во Со-

бранието на СРМ; 
- МЛАДЕН ПАВЛОВСКИ, член на Извршниот 

совет; 
- ДИМИТАР ГЕР АСИМОВ СКИ, републички 

секретар за народно здравје и социјална политика; 
- претставник на Републичкиот совет на ССЈ 

за Македонија; 
- претставник на Републичката конференција 

на ССРНМ; 
- претставник на Медицинскиот факултет — 

Скопје; 
- претставник на Македонското лекарско дру-

штво; 
- претставник на Републичкиот завод за со-

цијално осигурување; 
- претставник на Републичкиот завод за здрав-

ствена заштита; 
- претставник на Заедницата на здравствените 

установи на СРМ; 
- претставник на Градското собрание на град 

Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-128 
17 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с. р. 

346. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за ор-

ганизирање на научните дејности („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/67), Републичкиот секретар за 
образование, наука и култура пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАРОТ НА 

НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Водењето на регистарот на научните уста-
нови (регистар) и постапката за запишување во ре-
гистарот се врши на начин определен со одредбите 
на ова упатство. 

2. Во регистарот се запишуваат научните уста-
нови, научните единици и другите научни органи-
зации предвидени со одредбите на член 8 и 9 од 
Законот за организирање на научните дејности (на-
учни установи). 

3. Регистарот се води во форма на тврдо по-
врзана книга. Листовите на регистарот се нумери-
рани и прошиени со емственик чии два краја се 
потпечатени со восок на внатрешната страна од 
задната корица на регистарот. 

Регистарот го оверува на внатрешната страна 
од задната корица Републичкиот секретар за обра-
зование, наука и култура. 

Регистарот е јавна книга. 
4. Регистарот се води според образецот број 1 

кој е составен дел на ова упатство. 
5. Уписите во регистарот се вршат со црно 

мастило. По секој извршен упис се повлекува во-
дорамна линија под целиот текст. 

На еден лист од регистарот можат да се вне-
суваат податоци само за една научна установа. Кога 
регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за на-
редните уписи се користи нов регистарски лист кој 
се води под ист регистарски број. 

Уписот на бришење на научната установа од 
регистарот се врши на тој начин што со црвено ма-
стило се прецртуваат со една коса линија сите упи-
си и на крајот се наведува дека установата е избри-
шана од регистарот и по која основа. 

Во случај на погрешен упис, се врши исправка 
на тој начин што преку погрешно упишаниот текст 
се повлекува тенка линија и над неа се внесува 
точниот текст. Исправката се врши со црвено ма-
стило. 

Секој упис во регистарот го потпишува служ-
беното лице што го извршило уписот. 

6. За запишување во регистарот научната уста-
нова поднесува писмена пријава според образецот 
број 2 што е составен дел на ова упатство. 

Кон пријавата установата ги поднесува и след-
ните прилози: 

а) акт за основање на установата во заверен 
препис; 

б) список на поважната опрема која служи за 
научна работа (машини, апарати, инструменти и 
слично); 

в) статут на установата во заверен препис. 
Доколку до денот на поднесувањето на прија-

вата статутот на установата не е донесен, статутот 
се доставува веднаш по неговото донесување. 

7. Писмена пријава се поднесува и за секоја 
промена на податоците од претходната точка на ова 
упатство. 

8. Врз основа на пријавата на научната уста-
нова се донесува решение за запишување во реги-
старот ако се утврди дека установата ги исполнува 
условите од член 12 на Законот за организирање 
на научните дејности. 

9. Решението за запишување во регистарот се 
доставува на соодветната научна установа. 

10. Уписот за настанатите промени по запишу-
вањето, врз основа на пријавата, се врши во соод-
ветните рубрики од регистарот. Кон секоја промена 
се наведува основот за нејзиното запишување во 
регистарот. 
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11. Ако по пријава или по службена должност 
се утврди дека научната установа што е запишана 
во регистарот престанала да врши научна дејност 
или повеќе не ги исполнува условите од член 12 на 
Законот за организирање на научните дејности, 
се донесува решение врз основа на кое научната 
установа се брише од регистарот. 

Решението за бришењето од регистарот се до-
ставува на установата. 

12. За секоја научна установа што е запишана 
во регистарот се формира досие во кое се чуваат 

пријавите, прилозите и другите списи што се во 
врска со запишувањето во регистарот. 

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 03-2169/1 
11 септември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 
за образование, наука 

и култура, 
Томислав Чокревски, с. р. 

Образец број 1 
Формат 40x50 см. 

РЕГИСТАР НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 
Регистарски број 
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Податоци за научната установа односно научната единица 
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Образец број 2 
Формат 20x30 см. 

П Р И Ј А В А 

за запишување но регистарот на научните 
установи 

Назив и седиште на 
научната установа 

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 

С К О П Ј Е 

Врз основа на член 32 од Законот за органи-
зирање на научните установи („Службен весник 
на СРМ" број 9/67) поднесуваме пријава за запи-
шување во регистарот на научните установи што 
се води во Републичкиот секретаријат за образо-
вание, наука и култура со следните податоци: 

1. Назив на научната установа (единица) 
2. Седиште 
3. Општина 
4. Статус на установа или единица 
5. Вид на научната дејност што ја врши уста-

новата (единицата) 
6. Број на научни, стручни и други работници 

а) Научни работници по звања: 
— научни советници 
- редовни професори 

— виши научни соработници 
— вонредни професори 
— научни соработници 
— доценти 
— асистенти 

б) Стручни работници по звања: 
— виши стручни соработници 
— стручни соработници 

в) Други работници 
— во администрација 
— во библиотека, лабораторија и сл. 
— во други служби 

7. Основач на научна установа (единица): 
— Назив на основачот 
— Седиште 
— Број и дата на актот за основање 

8. Средства на научната установа (единица) во 
илјади динари 

— Основни 
— за редовна дејност 
— Фонд за научна работа 

Подносител на пријавата 
М. П. 

Д и р е к т о р , 

Прилози кон пријавата 
1. 
2. 
3. 
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О Гласен д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Ивановски Љубе од село Брусник, поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Котева 
Цвета, родена во Титов Велес, сега во Шведска со 
непознато место на живеење. Бидејќи тужената 
Цвета е во неизвесност се поканува во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противен случај ќе и се одреди за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола „П" 410/67. (101) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение во основното училиште през 
учебната 1944/45 година, на име Дојчиновски Јова-
нов Стојко од с. Витолиште, кој сега живее во При-
леп на ул. „Марксова" бр. 78. 

Се поканува секое лице кое го нашло или ќе 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во срок од три месеци по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, р. бр. 1006/67. 
(102) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. 1. 1967 година, страна 392, реден број 1, е запи-
шана под фирма: Продавница — Земјоделска ап-
тека, со седиште во Струмица. 

Продавницата — Земјоделска аптека ќе врши: 
промет на мало со вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата. 

Истовремено е запишано и Трговското прет-
ставништво со седиште во Струмица. 

Претставништвото ќе врши: склучување на до-
говори за сметка на претпријатието за промет на 
мало, односно промет на производи од трговската 
струка: вештачки ѓубрива и средства за заштита 
на растенијата. 

Раководител на продавницата — Земјоделска 
аптека и Трговското претставништво е Славко Ар-
сов, кој не е овластен да ги потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на Специјализирано-
то претпријатие за хемизација на земјоделството 
„Агрохемизација" од Скопје, Трифон Малинов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на решението од Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Струмица бр. 03-6700/1 
од 9. XI. 1966 година со кое се основа Продавни-
цата — Земјоделска аптека и решението на истиот 
одбор бр. 03-6701/1 од 9. XI. 1966 година со кое се 
основа Трговското претставништво во Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
10/67. (285) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3. П. 1967 година, рег. бр. 2/67, книга I, е запишано 
под фирма: Услужно дрводелско столарско претпри-
јатие „Борис Крајгер" од с. Долнени. Предмет на 
работењето на претпријатието е: вршење на дрво-
д е л е ц и столарски услуги. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Столарската работилница во с. Долнени од Прет-
пријатието „Механичар" — с. Долнени, со одлука од 
работничкиот совет бр. 28 од 20. I. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Стојкоски Ме-
тодија, в. д. раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 27/67. (361) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. И. 1967 година, рег. бр. 3/67, книга I, е запишана 
под фирма: Погребална продавница во Прилеп, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 7, на Занаетчиското сточарско 
претпријатие „Услуга" од Банка Топола. Предмет 
на работењето на продавницата е вршење на пог-
ребални услуги и продажба на погребална опрема 

Продавницата е основана од Занаетчиското сто-
ларско претпријатие „Услуга" од Бачка Топола со 
одлука од работничкиот совет од 23. И. 1964 година 
и решението од Општинското собрание во Прилеп 
бр. 04—4323/1 од 17. X. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Методија Кара-
џоски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 440/66. (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје o6iaByea 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 672, страна 691, кн'"га П е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 1 во Скопје 
на улица „Гоце Делчев" број 1 на Трговското прет-
пријатие увоз-извоз „Кооператива" — Скопје, се 
проширува и со продажба на кожа, волна, текстил, 
текстилни суровини килими (рачна работа и ма-
шински); трска, слама и уметнички занаети; дрве-
на резбарија; пластична галантерија; позамантери-
ја; галантериска и базарска стока и играчки; про-
изводи од гума, каучук и пластична маса; сатови и, 
производи од племенити метали; спортски пробир, 
и облека која има истакната форма со спортски 
карактер; виндјакни; кошули, маици, гаќици, блу-
зи, чакшири, пуловери, џемпери, доламици, каиши, 
ски-облека, дресови, ракавици, тренерки, кондури 
за сите спортски дисциплини, како и специјални) 
спортски кондури, чизми, калачи, разни спортски 
патики, спортски прибор од текстил, разни спорт-
ски кондури, шатори, врски за спиење, спортски 
мрежи, ранци, торбички, душеци од гумирано 
платно и пластични маси, спортски прибор од ко-
жа, костобрани, разни топки, седла, торбички, спор-
тски прибор од метал, лизгалки, пишталки, caion, 
флорети, челични поруги и пера, столици, термус 
боци, кутии за храна, тегови, дискон, везови и 
плутиви за скии, спортски гарнитури за храна, 
чутури и чаши за склопување, како и туристички 
варила на шпирто, бензин и слични нафтени дери-
вати, спортски значки, пехари, плакети, спортски 
прибор од дрво, скии обрачи, палки, препони, ра-
кети, столови за пинг-понг, санки, ловечки столи-
ци, шах гарнитури, чамци, весла, кугли и кегли, 
кревети спортски за распалување, столови и ас-
тали полски за кампови, пиштоли, воздушни пуш^ 
ки, штоперици, спортски велосипеди и прибор, гу-
мирани чамци, како и мотори за чамци, спорт-
ски од волна и пластична маса, разни топки, 
патики, делови за спортски прибор, шпиритус, во-
сок за скии, магнезиум, лак за скии, масло и маст 
за обувки и везови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 628 од 29. VI. 1967 година. (1155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатија и дуќаните 
рег. бр. 1140, страна 729, книга V е запишана под 
фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Топло-
вод" — Скопје улица „Радњанска" број 17. Предмет 
на работењето на задругата е обавување инстала-
терска дејност за централно греење и за уреди за 
аклиматизација, за водовод, гасни постројувања и 
канализација. 
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Задругата е основана од основачите — група 
граѓани на основачкото собрание одржано на 19. 
IX. 1967 година и тоа: Георгиев Александар, Мак-
симов Блажо, Сефа Иса, Костовски Богдан, Пет-
ковски Стојан, Керамитчиев Горѓи, Танасковиќ 
Живко, Албанов Никола, Божиновски Бошко и 
Илиевски Славе. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Георгиевски Александар, в. д. директор 
во границите на овластувањето. 

Привремен претседател на задружниот совет е 
Керамитчиев Горѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 969 од 31. X. 1967 год. (1648) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1057, страна 259, кнЈига V, е запишано 
под фирма: Трговско претпријатие на големо за 
купопродажба и посредување на моторни возила 
градежен материјал, земјоделски производи и ин-
дустриска стока „Трго-Вардар" во Скопје, ул. „Душ-
ко Поповиќ" бр. 17, Предмет на работењето на 
претпријатието е: вршење купопродажба и посре-
дување на: сите видови нови и половни моторни 
возила; нова и половна опрема (механизација) со 
сите приклучни машини и алатки; резервни дело-
ви, гуми и гумо-пластични производи за сите гран-
ки и дејности во стопанството; врши купопродажба 
и посредување на сите градежни материјали, огрев-
но дрво, јаглен, нафта и нафтени деривати; сите 
земјоделско-индустриски производи: житарици, 
брашно, сончоглед, памук, сусам, слануток, луцер-
кино семе, емиш, зарзават и сите градинарски кул-
тури; на сета жива стока (крупен и ситен добиток), 
живина, производи од стока и живина, сточна хра-
на, концентрати и фураж; репроматеријал: веш-
тачки ѓубрива, сите видови хемиски заштитни сред-
ства во земјоделството (ратарството и лозарството); 
сите индустри,ски стоки и ,производи, и сите видо-
ви прехранбени производи и артикли; сите видови 
електроматеријали и санитарни уреди !и врши ку-
попродажба и посредување на сите производи од 
црната металургија. 

Претпријатието е основано од основачите на 
основачкото собрание одржано на 22. IV. 1967 го-
дина и тоа: Смилевски Трајан, Атанасовски Бла-
гоја, Апостоловски Александар, Кимовски Наце, 
Лазаревска Невена, Филиповски Миле, Лазаревски 
Миле, Атанасовски Стојче, Велковски Тоде, Тер-
иевски Жарко и Стојановски Борис. 

претпријатието ќе го потпишуваат Смилевски 
Василев Трајан, в. д. директор, и Атанасовски Ни-
колов Благоја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 410 од 8. V. 1967 г. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1058, страна 263, книга V, е запишана под 
фирма: Монтажно-инсталатерско услужна задруга 
„Искра", Скопје, ул. „43" бр. 64. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: вршење електро-инстала-
терска и водоинсталатерска услужна дејност. 

Задругата е основана од членовите — основачи 
и тоа: Киро Атанасов, Љубе Печевски, Томе Бош-
ковски, Александар Стојиќ, Благој Ничевски, Ата-
нас Јанев, Душан Ниниќ, Костадинов Благоја, Бош-
ковски Велибор и Богдановски Ангеле на основач-
кото собрание, одржано на 12, Ш. 1967 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Димче Ди-
митровски, в. д. директор. 

Членови на привремениот управен одбор се' 
Љубе Пецевски, Благода Ничевски, Томе Бошков-
ски и Александар Стајиќ. Претседател на управ-
ниот одбор е Љубе Печевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 360 од 8. V. 1967 год. (823) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 171, страна 571, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со уни-
верзални стоки на големо и мало „Интерпромет", 
Скопје — Продавница „Универзал", Скопје, ул. 
„106" бр. 31. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на сите видови текстил 
(метража), кратка плетена стока, сите видови на 
тешка и лесна конфекција, теписи и други тек-
стилни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Интерпромет" — Скопје, со одлука од одржа-
ната седница на 7. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Благоја. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 385 од 10. V. 1967 година. (825) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 44, страна 269, книга П, е запишан под 
фирма: Земјоделска задруга „Прогрес", Горче Пет-
ров — Продавница во село Вучидол, Скопско. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало, на прехранбени и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Прогрес", Горче Петров, 
со одлука од 10. IV. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Богоевски 
Цветко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 447 од 12. V. 1967 година. (826) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 33, страна 83, е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие на големо за градежни мате-
ријали, огревно дрво и јаглен „Даб", Титов Велес 
— Продавница за промет на мало во Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито" број 36. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет на мало со санитарни 
и инсталациони материјали, електротехнички ма-
теријали, железарско метална стока, велосипеди, 
шивачки машини и прибор и куќен намештај. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Даб", Титов Велес, 
со одлука број 862 од 6. V. 1967 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Горе Петрушев, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. Тој нема право да заклу-
чува договори во име и за сметка на продавницата 
или претпријатието, освен да врши продажба на-
стеска од продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 435 од 12. V. 1967 година. (835) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 747, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со ко-
лони ја лно-прехранбени, индустриски, мешовити и 
други стоки „Центроколонијал", Скопје — Продав-
ница број 13 во Скопје, населба Бутел П. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на сите видови колонијално-прехранбени и 
индустриски стоки, како и стоки потребни за до-
маќинство. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Центроколонијал" 
- - Скопје, со одлука од одржаната седница на 
23. ХП. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Спасе Сера-
фимовски. 
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Продавницата ќе ја потпишува, -задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 450 од 12. V. 1967 година. (846) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 747, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со коло-
нијално-прехранбени, индустриски, мешовити и 
други стоки „Центроколонијал", Скопје — Продав-
ница број 48 во Скопје, улица „Иво Рибар — Лола" 
број 13. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало на сите видови колонијално-пре-
хранбени и индустриски стоки, како и стоки по-
требни за домаќинство. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Центроколонијал", 
Скопје, со одлука од 23. ХП. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Васил Тасевски. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 431 од 12. V. 1967 година. (847) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 747, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со ко-
лони ја лно-прехранбени, индустриски, мешовити и 
други стоки „Центроколонијал", Скопје — Продав-
ница број 82 во село Сарај. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на сите 
видови колонијално-прехранбени и индустриски 
стоки, како и стоки потребни за домаќинство. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Центроколонијал", 
Скопје, со одлука од 16. VIH. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Агуши Сулејман. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 430 од 12. V. 1967 година. (848) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 745, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со ко-
лонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и 
други стоки „Центроколнијал", Скопје — Продав-
ница број 83 во село Глумово. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на сите 
видови колонијално-прехранбени и индустриски 
стоки, како и стоки потребни за домаќинство. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Центроколонијал", 
Скопје, со одлука од 16. VIII. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Бајрам Јонузи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
428 од 12. V. 1967 година. (849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 745, книга IV, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со коло-
ни јално-прехранбени, индустриски, мешовити и 
други стоки „Центроколонијал", Скопје — Продав-
ница број 84 во село Свиларе. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на сите 
видови колонијално-прехранбени и индустриски 
стоки, како и стоки потребни за домаќинство. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Центроколонијал", 
Скопје, со одлука од 16. VIII. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Идризи Мусли. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
429 од 12. V. 1967 година. (850) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. III. 1966 година, рег. бр, 6/66, книга I, е запишано 
под фирма: Одделено работно место во Меџитлија 
— Битола на Југословенското туристичко и авто-
буско претпријатие „Путник" од Белград. Предмет 
на работењето на Одделеното работно место од Бел-
град е продажба на предмети од ситна стока за 
спомен, разгледници, грамофонски плочи, фото-ма-
теријали, сите видови марки, тутунски производи; 
домашни и странски пијалоци, бензински бонови, 
комисиона и друга туристичка стока; продажба на 
туристички и сообраќајни публикации и едиции од 
сите видови карти од двете области; обавување на 
сите видови менувачки работи, како и угостителски 
и други услуги во сопствени и закупени простории 
(објекти). 

Основач е „ П У Т Н И К " ОД Белград, со одлука бр. 
66349 од 29. XII. 1965 година од работничкиот совет. 

Овластено лице за потпии^вање е Томислав 
Марох, шеф на Пословницата „Путник" во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бо. 
59/66. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 50, страна 525, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на офицерски 
и цивилни облеки „22 декември", Скопје — Про-
давница број 17 во Дебар, ул. „Братство единство" 
број 62. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со зимски и летни униформи за офицери на 
ЈНА, односно за сите видови униформи; чевли, лес-
на и тешка конфекција; кратка и плетена стока од 
памучно, волнено и синтетичко предиво; ќебиња; 
душеци, јоргани, теписи, куфери и ташни; опасачи 
и други производи од кожа и пластични маси. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „22 декември", Скопје, со од-
лука број 13 од 5. XI. 1966 година и решението број 
03-4223/1-66 од 20. II. 1967 година на Собранието на 
општината Дебар. 

Раководител на продавницата е Шеху Азмо 
Шабан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
458 од 30. V. 1967 година. (969) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1077, страна 379, книга V, е запишано под 
фирма: „Експорт дрво" — Загреб — Претставништво 
во Скопје, Скопски саем, хала 2, Загребачка. Пред-
мет на работењето на претставништвото е склучу-
вање на договори за купопродажба на големо и 
мало во внатрешниот промет во име и за сметка 
на претпријатието на артикли од следните струки: 
дрво и дрвни производи — само спортски прибор; 
градежен материјал, огревно дрво и јаглен, намеш-
тај, производи од домашни раковотворби; плетар-
ство, корпарство, резбарен намештај; техничка сто-
ка за снабдување производни претпријатија од дрв-
на индустрија; машини, уреди, техничка, железар-
ска и метална стока, градежни материјали, алат, 
опрема и прибор, окови за намештај; резервни де-
лови и прибор, бои хемикалии; производи од гума, 
каучук и пластични маси; каде л ни и јутени произ-
води, текстил, куса и плетена стока и конфекција; 
теписи, завеси, креветнина и чаршави за маси, де-
коративни ткаенини од влакна од сите видови, ќе-
биња и пешкири; шпорети од сите видови облици 
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и квалитет, електротехнички материјал, материјал 
за електрично осветлување, абажури и светилки, 
електрични справи за домаќинство, бојлери, напра-
ви за перење и сушење облеки, разладни и топлот-
ни уреди, фрижидери, стакло, порцелан, и керами-
ка, луксузно стакло, брушено, бело, обично и крис-
тално; производи од порцелан и керамика за дома-
ќинство; производи од домашна ракотворба и умет-
нички занаети и тоа: килими, уметнички предмети 
од стакло и украсни предмети од керамика. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Експорт дрво" — Загреб со одлука од 
20. VII. 1966 година. 

Раководител на претставништвото е Гајиќ Алек-
сандар. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
520 од 16. VI. Д967 година. (936) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 213, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на мало и големо 
„Славија", Скопје - Продавница број 97, населба 
Бутел I. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мало на сите видови прехранбени, 
индустриски и мешовити стоки за домашни по-
треби. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Славија" — Скопје, со 
одлука бр. 3072 од 12. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Атанасов Владо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
464 од 29. V. 1967. (943) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1076, страна 349, книга V, е запишана под 
фирма: Занаетчиски сервис „Просперитет" — Скоп-
је, ул. „Индустриска" број 19а. Предмет на работе-
њето на сервисот е: вршење на берберо-фризерски, 
Шивачки и кондураџиски услуги. 

Сервисот е основан со издвојување на берберо-
фризерските, шивачките и кондураџиските погони 
од Скопје на Претпријатието за градежно-монтаж-
ни инсталации „Грамис" — Скопје, со одлука бр. 
406 од 29. V. 1967 година на работничкиот совет. 

Сервисот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Пав-
ловски Стојан, Е.Д. директор, и Божиновски Горѓи. 

Занаетчискиот сервис „Просперитет" — Скопје 
е конституиран на 25. V. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
541 од 14. VI. 1967 година. (989) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 324, страна 123, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со мешо-
вита стока на мало „Клепа", Градско — Продавница 
во село Подлес. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мешовита, индустриска и 
прехранбена стока. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на трговското претпријатие „Клепа", Градско, 
со одлука бр. 8 од 27. III. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ристов Трајко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
530 од 31. V, 1967. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 997, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо и мало „Вардар" — Титов 
Велес — Продавница за колонијално-прехранбени 
стоки број 29 во Титов Велес — Воена касарна. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колонијално-прехранбени 
стоки, животни продукти и индустриски стоки за 
домаќинство; парфимериски и базарски стоки; млеч-
ни производи; стакло, порцелан, емајлирани садо-
ви, реша, пегли; сите видови сувомесни производи: 
јајца, живина, сите видови конзервирани произ-
води; јужно овошје и сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпритатие „Вардар" — Титов Ве-
лес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот 
број 03-1218/1 од 16. И. 1967 година на Собранието 
на општината Титов Велес. 

Раководител на продавницата е Грбев Илиев 
Лазар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
154 од 14. VI. 1967 г. (1003) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот но претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 324, страна 123, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со мешо-
вита стока на мало „Клепа" — Градско — Продав-
ница' во село Виничани. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мешовита инду-
стриска и прехранбена стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Клепа", — Градско, 
со одлука бр. 8 од 27. III. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Алиќ Камила 
Асан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 3d. 
531 од 7. VI. 1967 год. (1010) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 324, страна 123, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со мешо-
вита стока на мало „Клепа", Градско — Продавница 
во село Долно Чичево. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мешовита, индустриска 
и прехранбена стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Клепа", Градско, 
со одлука број 81 од 11. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Јанев Јована 
Стојан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бо. 
532 од 7. VI. 1967 год. (1011) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 593, е запишана под фирма: Ин-
дустриско, бонбонерско и таанско претпријатие „Ја-
года" — Титов Велес — Продавница во Титов Ве-
лес, ул. „Маршал Тито". Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови бон-
бони, чоколади, кекси, локум, алва и други шеќерни 
производи, изработени на основа на шеќер. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Индустриското бонбонерско и таанско претпри-
јатие „Јагода" — Титов Велес, со одлука бр. 272 
од 29. VIII. 1966 година. 
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Раководител на продавницата е Настева Не-
вена. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
474 од 29. V. 1967. (1012) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 76, страна 833, книга IV, е запишана под 
фирма: Новинско-издавачко претпријатие „Нова 
Македонија", Скопје — Продавница во Тетово, 
плоштад „Маршал Тито". Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на новини и други 
списанија и книжарски материјал. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Новинско издавачкото претпријатие „Нова Ма-
кедонија", Скопје, со решение бр. 04-12756/1 од 26. 
X. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Тасевски Алек-
сандар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
533 од 7. VI. 1967 година. (1015) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. III. 1967 година, страна 400, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Деловна единица, со седиште 
во Струмица. Предмет на работењето на Деловната 
единица е: организирање, договарање и испорака на 
шеќерна репка од работни организации и индиви-
дуални производители по пат на производствената 
кооперација. 

Деловната единица е основана од страна на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија" 
од Битола. 

Раководител на Деловната единица е Коста Ко-
ле Михајлов, кој е овластен да ја потпишува и 
претставува истата. 

Впишувањето на деловната единица е извршено 
во регистарот врз основа одлуката бр. 1805 од 24. 
II. 1965 година на Работничкиот совет и решението 
бр. 03-1143/1 од 31. I. 1967 година на Одделението 
за стопанство при Собранието на општината Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
46/67. (695) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. IV. 1967 година, страна 409, реден број 1, е за-
пишано под фирма: Претпријатие за монтажа и 
промет „Монтер", со седиште во Струмица. Пред-
мет на работењето на претпријатието е вршење 
електричарска дејност, градба и електромонтажа на 
ДВ со до 35 KB, градба и електромонтажа на трафо-
станици во сите јачини до 35 KB, сите видови нис-
конапонски разводни електрични мрежи, сите ви-
дови електрични инсталации за јака и слаба стру-
ја, громобрански, телефонски и сигнални инстала-
ции, разгласни и слични, поправка на сите видови 
електро-уреди во домакинството, како и звучни 
апарати; браварија; водов д со каналазицја и са-
нитарни уреди; монтажа на парно централно гре-
ење; лимрска и автомеханичарска дејност; промет 
со електроматеријали, уреди во домакинството, звуч-
ни апарати, водоводни, канализациони и санитарни 
материјали, браварски материјали и производи; же-
лезарија и емајлирани производи; производи од обо-
ени и необоени метали; бои и лакови, резервни авто-
делови; резервни гуми за потребите на стопанството 
како и широката потрошувачка. 

В. д. директор на претпријатието е Душко Га-
лев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката од основачкото собрание, кое го со-

чинуваат група граѓани: Душко Галев, Павле Јовев, 
Војчо Ников, Бошко Христов, Васил Зилјамов, Сто-
јан Мицев, Томе Клесов, Ристо Циев, Алекса Ге-
оргиев, Коло Кицев, Ратко Јованов, Стојан Пачоов, 
Асен Дрвошанов, Горѓи Јанев, Талевски Цветко, 
Драги Смилевски, Ванга Ефтимова, Ацо Шилинов, 
Стојан Ефтимов и Санде Танушев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
127/67. (696) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. XI. 1966 година, страна 274, реден број 22, е за-
пишана под фирма: Продавница број 10, со седиште 
во Штип, улица „Ванчо Прке". Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на конфекција, 
текстил и галантерија. 

Раководител на продавницата е Драги Здравев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на Трговското претпријатие 
„Нова трговија" — Штип. 

Впишувањето е извршено во регистарот ВРЗ 
основа на одобрението број 05-11755 од 10. XII. 1964 
година на Одделението за стопанство при Собра-
нието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
246/66. (724) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. III. 1967 година, страна 283, реден број 1, е за-
пишано под фирма: Завод за осигурување на имоти 
и лица „Македонија" — Филијала, со седиште во 
Штип. 

Филијалата работи на подрачјето на општината 
Штип. 

Осигурителниот завод од Штип престанува да 
постои, бидејќи истиот се присоединува коч За-
водот за осигурување на имоти и лица „Македо-
н к а " — Скопје и станува негова филијала. Сред-
ствата, правата и обврските се пренесуваат на „Ма-
кедонија" — Скот е. 

Предмет на работењето на филијалата е врше-
ње задолжителни осигурувања одредени со солзен 
закон, доброволни осигурувања одредени со соју-
зен закон, договорни осигурувања, одредени со за-
клучок на Југословенската заедница на осигурува-
њето, доброволни осигурувања одредени со заклу-
чок на Заводот. 

Филш алата организира и спроведува согласно 
со важечкиите прописи, мерки за спречување опас-
ности од кои е извршено осигурувањето на имоти 
и лица (превентивни мерки) како и мерки за нама-
лување штети на осигуренитие имоти ако настапи 
опасност (превентивни мерки). 

Филшалата е основана од страна на Заводот за 
осигурувале на имоти и лица „Македонија" — 
Скот е. 

В. д. директор на филијалата е Солтир Михај-
лов, чии потписи важат колективно. 

Впишувањето е извпш^но во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-971/1 од 16. II. 1967 година 
на Собранието на Општината Штип и одлуката бр. 
01-1318 од 2. III. 1967 година на истата општина 
за бришење на Осигурителниот завод Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
59/67. (725) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1967 година, рег. број 4/57, книга И, е запи-
шано под фирма: Отворено складиште во Прилеп 
на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор" од 
Прилеп. Предмет на работењето на складиштето е 
продажба на отпадоци од производството, сечена 
граѓа, сандаци, огревни дрва и други шумски сор-
тименти. 

Раководител на складиштен е Неделкоски 
Владо. 

Складиштето е основано од Дрвно-индустрис-
киот комбинат „Црн Бор", од Прилеп со одлука 
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бр. 2761 од 1. IV. 1967 година од работничкиот совет 
и уверението бр. 07-65/116-1 од 25. III. 1967 година 
од Одделението за надзор и контрола — Пазарна 
инспекција — Прилеп. 

Складиштето ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
90/67. (733) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанскиите организации на 
21. IV. 1967 година, рег. бр. 84/55, книга II, е запиша-
на под фирма: Продавница број 5 во Прилеп, ул. 
,^Марксова" број 156, на претпријатието за производ-
ство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Цр-
вени Стени" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавнците е продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Трајкоски Сте-
ван. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Црвени Стени" од Прилеп со одлука бр. 13 од 19. 
II. 1967 година од работничкиот совет и уверението 
бр. 07-63/140 од 4. IV. 1967 година од Одделението 
за надзор и контрола — Пазарна инспекција -
Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 105/67. (734) 

Окружниот стопански суд во Битола об1авува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1967 година, рег. бр. 4/58, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница број 1 во село Ла-
жани, на Земјоделската задруга „Братство" од село 
Лажани. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки, брашно и сточна 
брашно и сточна храна. 

Раководител на продавницата е Колашинец 
Фцко. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Братство" с. Лажани, со одлука бр. 70 од 
13. II. 1967 година од задружниот совет и уверението 
бр. 07-65/127/1 од 30. III. 1967 година од Одделението 
за надзор и контрола — Пазарна инспекција, При-
леп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 85/67. (735) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1967 година, рег. број 4/58, книга И, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во село Де-
бреште на Земјоделската задруга „Братство" од с. 
Лажани. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба н колонијални стоки, брашно и сточна 
храна. 

Раководител на продавницата е Авмедовски Риза. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Братство" од с. Лажани, со одлука бр. 70 
од 13. II. 1967 година од задружниот совет и увере-
нието бр. 07-65/128-1 од 30. III. 1967 година од Од-
делението за надзор и контрола — Пазарна инспек-
ција, Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 84/67. (736) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1967 година, рег. број 4/58, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница број 3 во село Ново-
селани на Земјоделската задруга „Братство" од с. 
Лажани. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на зрнеста храна и колонијални стоки 
и брашно. 

Раководител на продавницата е Тркалески Ва-
сил. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Братство" с. Лажани, со одлука бр. 70 од 
13. И. 1967 година на задружниот совет и увере-
нието бр. 07-62/376-1 од 6. XII. 1966 година од Од-
делението за надзор и контрола — Пазарна инспек-
ција, Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 86/67. (737) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Лична карта број 1337, издадена од ОВР - Ко-

чани на име Милка Борис Данилова, Кочани. (7304) 
Лична карта бр. 2899, издадена од ОВР — Гев-

гелија на име Ристо Чакалов, с. Богданци, Гевге-
лија. (7319) 

Уверение бр. 12/65 за стручна способност за 
изработка на метли издадено од С. О. Прилеп на 
име Асен Башески, ул. „11 октомври" бр. 89, При-
леп. (5898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Д. Андонов, Скопје. (4588) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Работничкиот универзитет — Скопје на 
име Музафер Идризи, Скопје. (4589) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиза Хамид, Скопје. (4590) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Ивановска, Скопје. (4591) 

Здравствена легитимација бр. 15815, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Томка С. Неделкова, 
Скопје. (4592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифа Џеладинова, Скопје. (4593) 

Здравствена легитимација издад,ена од ЗСО — 
Скопје на име Метуш Џеладинов, Скопје. (4594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живка Вансова, Скопје. (4595) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Јовановски, Скопје. (4596) 

Работна книшка издадена од Велики Шимпа-
вац на име Крста Дукова, Скопје. (4597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Толиќ, Скопје. (4598) 

Индекс бр. 1498, издаден од Медицинскиот 
факултет — Скопје на име Владо Пандевски, 
Скопје. (4599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емилија Иванова, Скопје. (4600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аземине Самакова, Скопје. (4601) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Александар и Љубомир Георгиеви, 
Скопје. (4602) 

Свидетелство за завршено трговско училиште 
со практична обука III година на име 'Трајан Гор-
гијоски, с. Бело Поле, Прилеп. (4603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име И л ми ја Сулеј мановски, ул. „Даб. 
завој" бр. 25, Прилеп. (4604) 

Здравствена легитимација на име Иван А. За-
фировски, ул. „Јовче Ќучук" бр. 26, Т. Велес. 

Здравствена легитимација бр. 21453 на име Ани-
ца Андонова, Неготино. (4606) 

Здравствена легитимација бр. 9395 на име Мито 
Србин Стојановски, с. Граешница, Битола. (4608) 

Здравствена легитимација бр. 5891 на име Хри-
стина Ж. Стојановска, с. Граешница, Битола. (4609) 

Здравствена легитимација бр. 5992 на име Тоде 
Живко Стојановски, с. Граешница, Битола. (4610) 

Свидетелство за завршено VIII одделение през 
1964/65 год. издадено од Училиштето „Добре Јова-
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коски" — Прилеп на име Стојна Конеска, ул. 
„Мице Козар'' бр. 44а, Прилеп. (4611) 

Свидетелство бр. 144/64, издадено од Гимна-
зијата „Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Станко Анастасов Крстевски, с. ПодржиКоњ, Кр. 
Паланка. (4612) 

Свидетелство од I год. средно економско учи-
лиште през 1959/60 год. на име Перунка Крсто Мла-
деновска, ,,НИК" — Куманово. (4613) 

Здравствена легитимација бр. 25832 издадена 
од ЗСО — Кратово, на име Анѓа Т. Атанасова, с. 
Талашманце, Кратово. (4614) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7377, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Денко Г. Мар-
ковски, с. Коњух, Кратово. (4615) 

Работна книшка бр. 5004 на име Киро Г. Кр-
стевски, ул. „Моша Пијаде" бр. 207, Прилеп. (4616) 

Здравствена легитимација бр. 18792 на име 
Мевлан Тахири, з. п. Пирок, Тетово. (4617) 

Здравствена легитимација бр. 16514 на име Ме-
влан Тахир Тахрфи, з. п. Пирок, Тетово. (4618) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Петко Блажевски, с. Јегуновце, Тетово. (4619) 

Здравствена легитимација бр. 16450 на име Ве-
лика Тануркова, ул. „Пржева бавча" бр. 12, Те-
тово. (4620) 

Работна книшка бр. 2337, издадена од Собра-
нието на општината Делчево на име Никола Ива-
нов Стојмирски, с. Град, Делчево. (4621) 

Здравствена легитимација бр. 52498, издадена 
од ЗСО — Штип — Филијала Кочани на име Пре-
драг Пошш, ул. „Ванчо Прке" бр. 10, Виница. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Ристо Богдановски, 
с. Долно Оризари, Битола. (4623) 

Сообраќајна дозвола бр. 13—80, издадена од 
СВР — Битола на име Глигур Станковски, ул. „Де-
вали" бр. 40, Битола. (4624) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Круме А. Чаушовски, 
с. Карамани, Битола. (4625) 

Здравствена легитимација бр. 23356 на име Наз-
ми Абдулов Рустемов, Неготино. (4626) 

Здравствена легитимација бр. 101444, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Блага П. Јанкулоска, 
ул. „Јоска Орданоски" бр. 3, Прилеп. (4627) 

Здравствена легитимација бр. 67854, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Сејдије Амзаи, ул. 
„Братство единство" бр. 3, Гостивар. (4628) 

Здравствена легитимација бр. 23698 на име Хав-
за Мустафи, с. Врапчиште, Гостивар. (4629) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5078 
на име Ќазиме И. Изаири, с. Боговиње, Тетово. 

Свидетелство за И год. издадено од Индустри-
ското училиште во Гостивар на име Славко Ми-
јовски, Гостивар. (4631) 

Здравствена легитимација бр. 2179/55 на име 
Драге Петрески, с. Балиндол, Гостивар. (4632) 

Здравствена легитимација бр. 844/116 на име 
Загорка Матеска, Гостивар. (4633) 

Здравствена легитимација на име Глигор Трај-
чев, с. Тркана, Кочани. (4634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Селмани, с. Шишево, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан Блажевски, Скопје. (4636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ремзи ја Имери, Скопје. (4637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Глигорова, Скопје. (4638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Златко Чулев, Скопје. (4639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џафер Б. Џафери, Скопје. (4640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Светозарево на име Олга Николиќ, Скопје. (4641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азем Бајрамија, Скопје. (4642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе Урдаревски, Скопје. . (4643) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санка Таневска, Скопје. (4644) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Крчешки, Скопје. (4645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослава Белкова, Скопје. (4646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санде Костов, Скопје. (4647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Свете Г. Димитриевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мица Угрев, Скопје. (4649) 

Одобрение бр. 38 од 6-1-1965 год. за ловна пуш-
ка издадена од Собранието на општината Кисела 
Вода — Скопје на име Фазли Рамадановски, Скоп-
је. (4650) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Десанка Петрова, Скопје. (4651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зулфи Ислами, Скопје. (4652) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живка Комненова, Скопје. (5653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раима Бајрам, Скопје. (4654) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Муса Али, Скопје. (4655) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе К. Попоски, Скопје. (4656) 

Здравствена легитимација издаденао д ЗСО — 
Скопје на име Андреја Давчевски, Скопје. (4657) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Б. Милошевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња Панчевска, Скопје. (4659) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на ,име Изет Асанов, ул. „5" бр. 23, Би-
тола. (4660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ѓурѓевка Котевска, ул. „Довлеџик" 
бр. 23а, Битола. (4661) 

Здравствена легитимација бр. 24495, издадена 
4526 герман 
од КЗСО — Струга на име Цвета дуркоска, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 22483, издадена 
од КЗСО — Струга на име Миндуије Таири, с. 
Радолишта, Струга. (4663) 

Здравствена легитимација на име Незире Ма-
муди, Струга. (4664) 

Здравствена легитимација на име Емине Да-
липи, с. Делогожда, Струга. (4665) 

Ученичка книшка бр. 33, издадена од Осумго-
дишното училиште „Владо Кантарџиев" — Гевге-
лија на име Крсте Славчев Трајков, с. Смоквица, 
Гевгелија. (4666) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Јордан П. Божинов, ул. „К. Рацин" 
бр. 5, Кочани. (4667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Раде Димески, ул. „В. Талески" бр. 
197а, Прилеп. (4668) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија 
през учебната 1944/45 година, издадено од Гимна-
зијата во Струга на име Јане Матески, ул. . „15 
корпус" бр. 22а, Струга. (46Ѕ9) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Скопје на име Благица Пекиќ, Делчево. (4670) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Кичево на име Боро Јовановски, ул. „В. Осло-
бодување" бр. 6, Кичево. (4671) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
3146/5438, издадена од ЗСО — Кичево на име Сав-
мија Џафероски, с. Пласница, Македонски Брод. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Фатиме Зија Исовска, с Крани, 
Ресен. (4673) 

Здравствена легитимација бр. 134/47, издадена 
од ЗСО — Тетово ,на име Камбер А. Алити, с. 
Желино, Тетово. (4674) 

Здравствена легитимација бр. 45123, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Душко Николов Пе-
трушевски, ул. ,,Борис Кидрич" бр. 91, Гостивар. 
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Здравствена легитимација издадеш од КЗСО 
— Берово на име Лена Г. Валаска, с. Митрашинци, 
Берово. (4676) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Ѓорѓи Ј. Габрески, с. Русиново, 
Берово. (4677) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сутка Шерифоска, ул. „Тризла" 
бр. 103, Прилеп. (4678) 

Работна книшка на име Борис Јаневски, ул. 
„Ј. Алабаков" бр. 2, Т. Велес. (4679) 

Здравствена легитимација на име Стојна Р. 
Павлова, с. Богомила, Т. Велес. (4680) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. ИЗО, 
издадена од ЗСО — Битола на име Димитар Т. 
Анѓелковски, ул. „Прилепска" бр. 42, Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1131, 
издадена од ЗСО — Битола на име Митре С. Ан-
геловски, ул. „Прилепска" бр. 42, Битола. (4682) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Василка Стојковска, ул. „Дебар" 
бр. 69, Битола. (4683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ристо Цуцулоски, ул. „Солун" бр. 
162, Битола. (4684) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 44033, 
издадена од ЗСО — Битола на име Киро П. Ди-
невски, с. Ивањевци, Битола. (4685) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нико Талевски, ул. „Босна" бр. 
НО, Битола. (4686) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Цена Стефановска, с. 
Будаково, Битола. (4687) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Гица Стефановска, с. 
Будаково, Битола. (4638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Славана Ибраимов, ул. „Цар Само-
ил" бр. 160, Битола. (4689) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Ју-
суфи, с. Падалишта, Струга. (4690) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Данче Узуновски, 
с. Царев Двор, Ресен. (4691) 

Здравствена легитимација бр. 6326, издадена од 
КЗСО — Филијала — Ресен на име Везире Ајре-
д н а в а , с. Грнчари, Ресен. (4692) 

Здравствна легитимација бр. 12450, издадена од 
КЗСО - Дебар на име Дилавер Мемеди, с. Могор-
че, Дебар. (4693) 

Здравствена легитимација на име Илија М. 
Досев, ул. „Скопска" бр. 7, Кавадарци. (4694) 

Здравствена легитимација бр. 8067, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Анка В. Мој сова, Него-
тино. (4695) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето за физичка култура „Методи Ми-
тевски" — Брицо" — Скопје на име Грозданка 
Блажевска, с. Глоѓи, Тетово. (4696) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Делчево на име Бранко Борисов Иванов, с. Ки-
селица, Делчево. (4697) 

Возачка дозвола бр. 872, издадена до ОВР — 
Тетово на име Бајрам Сејфули, ул. „Гоце Стојчев-
ски" бр. 38, Тетово. (4698) 

Здравствена легитимација бр. 459644, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ана Крстева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Донка Наковска, Скопје. (4700) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Коштреновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добре Николовски, Скопје. (4702) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Панди довека, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Никова, Скопје. (4704) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Филота Костов, Скопје. (4705) 
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Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена во Училиштето „Тефејус" — Скопје на 
име Лиман Марем Ибраим, Скопје. (4706) 

Здравствена легитимација издадена од Сурду-
лица на име Мило ја Величковиќ, Скопје. (4707) 

Здравствена легитимација издадена од Су р ду-
лица на име Савка Величковиќ, Скопје. (4708) 

Здравствена легитимација издадена од Сурду-
лица на име Љиљана Величковиќ, Скопје. (4709) 

Здравствена легитимација издадена од Сурду-
лица на име Радосав Величковиќ, Скопје. (4710) 

Здравствена легитимација издадена од Кава-
дарци на име Бора Станисављевиќ, Декава. (4711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сад бере Максути, Скопје. (4712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеват Максути, Скопје. (4713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арангел Станојевиќ, Скопје. (4714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Евица Јовановска, Скопје. (4715) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Стојановиќ, Пакшево. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Црничина, Скопје. (4717) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Салих и Барабарда Исак, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Илиева, Скопје. (4719) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван В. Савовски, Скопје. (4720) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Љубиќ, Скопје. (4721) 

Пасош бр. 091163, издаден од СВР — Скопје 
на име Митре Стојановски, Скопје. (4722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алит Далипов, Скопје. (4723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Томов Петровски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Георгиева, Скопје. (4725) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленка Аврамоска, Скопје. (4726) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Пановски, Скопје. (4727) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Трајковска, Скопје. (4728) 

Воена легитимација издадена од Воени отсек 
— Скопје на име Ристиќ Лазар-Томаш, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Велевски, Скопје. (4730) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Милан и Љуба Илиевски, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 13065, издадена 
од ЗСО — Охрид на име Сандре Е. Душмански, с. 
Пештани, Охрид. (4732) 

Здравствена легитимација бр. 176, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Тодор Трајанов Манчев, 
с. Г. Подлог, Кочани. (4733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нација Селимова, ул. „Даб. Завој" 
Прилеп. (4734) 

Работна книшка бр. 385944/5869 на име Љу-
бомир Орданоски, с. Зрзе, Прилеп. (4735) 

Здравствена легитимација на име Емина Сали-
ова Муратова, Кавадарци. (4736) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2212, 
издадена од КЗСО — Гостивар на име Мислим В. 
Рецепи, с. Локвица, Гостивар. (4737) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горѓи Ташковски, ул. „Ст. Наумов" 
бр. 24, Битола. (4738) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Тода Ц. Велевска, с. 
Ивањевци, Битола. (4739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Драги Н. Петровски, ул. „Солун-
ска" бр. 240, Битола. (4740) 

Свидетелство за завршена I година гимназија 
„Ј. Б. Тито" — Битола на име Фанија Анаста-
сова, ул. „Ари Ангелевски" бр, 9а, Битола. (4741) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Комисијата за засновање и престанок на рабо-

тен однос при Градскиот завод за здравствена за-
штита — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во след-
ните работни единици: 

1. Лекар во Отсекот за Социјална медицина и 
организација на здравната служба со статистика, 

2. Лекар по хигиена. 
УСЛОВИ: Под точка прва се бара лекар по пе-

дијатрија со работна практика како лекар 5 го-
дини. 

Под точка втора се бара лекар со положен 
стручен испит, работна практика како лекар 3 го-
дини и завршени постдипломски студии по превен-
тивна медицина. 

Пробната работа ќе трае еден месец на дотич-
ното работно место. Личен доход според Правил-
никот за распределба на личниот доход. Конкурсот 
трае 15 дена од денот на објавувањето. Молбите се 
примаат во архивата на Градскиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје, кој се наоѓа на улица 
„709" бр. 4. 

Конкурсната комисија за распишување и спро-
ведување конкурс за директор при Заводот за за-
ложување на работниците — Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на Заводот за запослување на ра-
ботниците — Струмица. 

УСЛОВИ: 
а) Кандидатот треба да има оформено високо 

образование и 3 години работа на раководни ра-
ботни места, или вшие образование и 5 години ра-
бота на раководни работни места; 

б) Да има широко познавање на ошптествено-
економските проблеми во областа на зашијува-
њето и кадрите, како и познавање на основните 
дејности во областа на подготвувањето на работ-
ните луѓе за запослување, работно искуство и спо-
собност за самостојно организирање и раководење 
со работите. 

Личниот доход според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи во Заводот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со документите за школската подго-
товка и работа се поднесуваат до Заводот за зало-
жување — Конкурсна комисија — Струмица. 

Комисијата за кадрови при Медицинскиот цен-
тар во Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место ЛЕКАР НА 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И 
АКУШЕРСТВО. 

У с л о в и : завршен медицински факултет, по-
ложен стручен испит за звањето лекар, три годи-
ни работна практика во својство на лекар и позна-
вање на еден од следните странски јазици: руски, 
англиски, германски, француски или италијански. 

Молбите се приложуваат таксирани со таксена 
марка од 0,50 динари заедно со следните документи: 

— диплома за завршен медицински факултет; 
— уверение за положен стручен испит за зва-

њето лекар; 
— потврда за работна практика и 
— потврда за познавање на еден од горенаве-

дените странски јазици. Молбите се доставуваат 
секој работен ден од 07 —14,00 часот во овој Цен-
тар, соба бр. 65, сметано од 25. XI. 1967 до 9. XII. 1967 
година заклучно. 

Молбите со некомплетирани документи нема 
да бидат разгледувани. (1743) 

Советот на работната заедница на Природно-
математичкиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор по еден наставник во звањето редо-
вен професор, вонреден професор, виши предавач, 
доцент или предавач на следниве предмети: 

— Математичка анализа 
— Општа физика (едногодишен курс) 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите од чл. 130, 131 и 133 од Законот за високото 
школство на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на факултетот. Кон пријавите се приложуваат: 
диплома за завршен втор степен, куса биографија 
и список на научните трудови, со по еден при-
мерок од истите. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (1745) 

Врз основа на член 27 од Правилникот за от-
стапување изградба на инвестициони објекти и ра-
боти („Службен весник на СРМ" бр. 31/63 г.) Ко-
мисијата за спроведување на конкурсот за јавно 
наддавање за отстапување изградба на централно 
греење при Болницата за душевни болести во Де-
мир Хисар. 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за второ јавно наддавање 
за изградба на централно греење во Болницата 

со следните објекти и работи: 
1. Котларница и склад за мазут — градежен 

дел. 
2. Набавка и монтажа на потребната опрема за 

котларницата, складот за мазут и изградба на над-
ворешните цевоводи. 

3. Електромонтажна инсталација и електрично 
осветлување во котларницата. 

4. Монтажа за цевоводи и затоплувачки тела 
во 5 објекти. 

Наведените работи да се изведуваат етапно спо-
ред договорот за градба. Претсметковната вредност 
на објектот во целина изнесува 701.233,81 нови ди-
нари. Срок за започнување со работите е 5 дена од 
денот на склучувањето на договорот за градба. Срок 
за завршување на работите — договорен. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда со пополнети единечни цени 
на спецификациите за материјалите, опремата и 
работите што треба да се извршат. 

2. Доказ за регистрација за изведување на об-
јекти од овој вид. 

3. Доказ за досега изградени објекти од ваков 
вид. 

4. Потврда од Банката за положена кауција во 
износ од 1% од претсметковната вредност на об-
јектот. 

5. Податоци за финансиската положба на прет-
пријатието по последната завршна сметка. 

6. Доказ за својот расположив капацитет за из-
градба на овој објект (состав на основни средства, 
механизација и стручни кадри). 

7. Полномошно на претставникот за застапува-
ње при јавното наддавање. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите на 
управната зграда на Болницата по истекот на 7 
дена од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ" со почеток во 10 часот. 

Заинтересираните претпријатија да се обратат 
во Болницата за добивање на спецификации за ма-
теријалите, опремата и работите што треба да се 
извршат. 

Елаборатот од обТектот може да се добие за 
разгледување секој работен ден од 7 до 14 часот. 

(1741) 
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Излезе од печат збирката 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
и 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
СО УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ 
И ОБЈАСНУВАЊА4 

Збирката ја приготвил Горѓи Цаца. 
Во ова трето издание поместен е и Уставот на 

СФРЈ во текстот што беше прогласен на 7 април 
1963 година, а текстот на Уставот на СРМ е даден 
во неговиот пречистен текст што е приготвен со 
оглед на измените извршени со Уставниот закон за 
измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 
1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето 
на главите и членовите на Уставот. 

Ова издание има за цел да го олесни користе-
њето на уставите во практичната примена, бидејќи 
во збирката се дадени и објаснувања во врска со из-
вршените измени. 

Цена 9,50.— нови динари. 
д 

Ви ги препорачуваме и следните изданија со 
кои располагаме во ограничен број примероци: 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
- СО ОБРАСЦИ 
Цена 5 нови динари. 
Р Е Г И С Т А Р 
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 
1961 - 1 9 6 6 

Издание 1967 
Цена 23 нови динари. 

САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА 
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Издание —1967 
Цена 20 нови динари. 
Збирка на 
ДЕЛОВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И НА СОБОРИТЕ 
Издание — 1967 
Цена 11 нови динари. 
Порачки прима Одделението за претплата на 

Службен весник на СРМ, Скопје, Пошт. фах 51. 
Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

ВОДОСТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУ-
МИЧКИ СЛИВ" - СТРУМИЦА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р с 

ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ ЗА 
ИЗГРАДБА НА БРАНА „ТУРИЈА" 

1. Предмет на отстапување е браната „Турија" 
— со сите припремни работи на браната и при-

дружни објекти. 
2. Ориентационата вредност на објектот изнесува 

73.000.000,00 н. дин. 
3. Браната „Турија" се наоѓа на подрачјето на оп-

штината Струмица на р. Турија, оддалеченост 
15 км. од гр. Струмица. 

4. Финансиски средства за изградба на објектот 
се обезбедени со Сојузен закон и закон на 
СРМ. 

5. Срок за изведување на работите: 
— почеток на работите, во првата половина на 

1968 година 

— затворање на браната — 30. XI. 1970 година 
— конечно завршување на објектот — 31.V.1971 

година. 
6. Секој интересент со пријавата треба да до-

стави: 
— доказ за регистрација на претпријатието, 
— писмено полномошно, 
— список на расположиви стручни кадри и 

механизација, со ознака на оние што се на-
менети за овој објект, 

— податоци за досега изградени слични обекти, 
— преглед за ангажираноста на други поголе-

ми објекти кои се во тек, 
— финансова положба на претпријатието по 

завршна сметка за 1966 год. 
— податоци за кооперанти, . ^ 
— писмена изјава за прифаќање условите на 

инвеститорот. 
7. За објектот, вклучувајќи ги сите работи, може 

да се јави само единствен изведувач со коопе-
ранти. 

8. Спремноста за обезбедување сопствени сред-
ства за градба во 1968, 1969 и 1970 год. по-
ради запазување^ динамиката на градбата, ќе 
влијае во оценката при утврдувањето подоб-
носта на изведувачот. 

9. Заинтересираните организации може да вршат 
преглед на инвестиционо-техничката документа-

ција, останатите услови на инвеститорот и ут-
врдените критериуми за оценка на подобноста 
во просториите на Водостопанското претприја-
тие „Струмички Слив" на ул. „Љуба Брашнар-
ска" бр. 5 — Струмица. 
Прегледот може да се врши секој работен ден 
од 9 до 14 часот. 

10. Пријавите за подобност се доставуваат во по-
себна обвивка со ознака „Понуда за оценка на 
подобност" на адреса: 
Водостопанско претпријатие „Струмички Слив" 
— Струмица. 
Пријавите примени по 9 часот на ден 5 јануари 
1968 год. не се земаат предвид. 

11. Отворањето на пријавите ќе се изврши на ден 
5 јануари 1968 год. во 9 часот во просториите на 
Водостопанското претпријатие „Струмички Слив" 
— Струмица. 

12. За резултатите од спроведениот конкурс и из-
вршената оценка на подобност, учесниците во 
конкурсот ќе бидат известени во срок од 10 де-
на од денот на отворањето на пријавите. 

СОДРЖИНА 
341. Закон за ветеринарната служба — — 729 
342. Одлука за определување придонесот за 

здравствено осигурување на земјоделците 
на подрачјето на Комуналната заедница 
за здравственото осигурување на земјо-
делците во Кочани за 1967 година — — 732 

343. Одлука за изменување на Одлуката за 
разрешување и избор на претседатели и 
членови на постојаните одбори и Ман-
датно-имунитетната комисија на Репу-
бличкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 732 

344. Одлука за образување Заедничка коми-
сија за изработување Нацрт на закон за 
здравствената заштита и здравствената 
служба — — — — — — — — — 732 

345. Одлука за избор на Заедничка комисија 
на Републичкиот и Социјално-здравстве-
ниот собор на Собранието на СРМ за 
изготвување Нацрт на закон за здрав-
ствената заштита и здравствената служба 733 

346. Упатство за начинот на водење региета-
рот на научните установи — — — — 733 
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