
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 2 јули 1973 
С к о п ј е 

Број 26 Год, XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

264. Врз основа на член 152, став 5 од Уставот нј 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРА-

НА НА ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за забрана па прометот 
на земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 2 јули 1973 година. 

Број 03-1806 
2 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
На подрачјата на општините што се определе-

ни со одлуки на општинските собранија донесени 
врз основа на член 1 став 1 од Законот за забра-
на на прометот на земјиште („Службен весник на 
СРМ", бр. 41/72) се забранува прометот на земјиш-
те до' донесувањето на републички закон за про-
мет со земјишта и згради, а најдоцна до 31 де-
кември 1973 година. 

Член 2 
По договорите што на денот на влегувањето во 

сила на овој закон не се заверени ка ј судот, гте 
може да се врши пренос на правото на сопственост 
на земјиште од член 1 на овој закоn. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија1 '. 

265 
Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1 и 

точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието на СРМ, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ПОМЕЃУ СФРЈ И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА АГРОИНДУСТРИСКИОТ 

ПРОЕКТ ВО МАКЕДОНИЈА 

I 
Собранието на СРМ, дава согласност на Пред-

логот на закон за ратификација на Договорот меѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Меѓународната банка за обнова и развој за 
Агроиндустрискиот проект во Македонија. 

П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1769 
2 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

266. 
Vрз основа на член 25 од Одлуката за надо-

местокот на личен доход и трошоците на пратени-
ците и функционерите што ги избира и именува 
Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/73), Административната комисија на Собра-
нието на СРМ, на седницата одржана на 7 јуни 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ, ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА 

НА СОБРАНИЕТО НА С Р М И НА 
НЕГОВИТЕ СОБОРИ 

1. Претседателите и членовите на комисиите на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија (Собранието) и неговите собори, :на Прав-
ниот совет и Економскиот совет на Собранието, на 
поткомисиите и работните групи што ги образу-
ваат комисиите, советите или одборите на соборите 
на Собранието (членовите на работните тела), кога 
патуваат поради учество во работата на работните 
тела или поради извршување на други работи по 
нивна одлука, имаат право на дневница и на на-
доместок на патните трошоци, според прописите 
што важат за пратениците на Собранието. 

Право на надоместок од став 1 на оваа точка 
имаат и лицата кои по покана од работните тела 
учествуваат во работата на тие тела. 

2. Членовите на работните тела, како и ли-
цата што тие ќе ги ангажираат во својата работа 
имаат право на надоместок на неостварениот личен 
доход поради учество во работата на тие тела. спо-
ред прописите што важат за пратениците на Со-
бранието. 

3. Членовите на работните тела имаат право на 
награда за учество на седниците на работните те-
ла во износ од 80 динари дневно. 

Во износот па наградата од став 1 на оваа 
точка е содржан и надоместокот за работата на 
членовите на работните тела на подготвувањето и 
проучувањето на материјалите во врска со праша-
њата од дневниот ред на седниците на телата чии 
членови се. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се одне-
суваат на пратениците на Собранието и на Сојуз-
ната скупштина, на пратениците и функционерите 
кои врз основа на Законот за работата и правата 
па републичките пратеници и функционери на кои 
им престанува функцијата ја продолжуваат рабо-
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тата во Собран,ието, на функционерите и работни-
ците во Собранието, Извршниот совет и републич-
ките органи на управата, како и на лицата кои во 
работните тела се избрани или именувани од,носно 
учествуваат во нивната работа како претставници 
на општествено-политичките заедници и нивните 
органи или како претставници на општествено-по-
литичките, работните и другите организации. 

4. Членовите на работните тела како и одделни 
научни, стручни и јавни работници, кога врз ос-
нова на заклучокот на тие тела изворно израбо-
туваат материјали или предлози на акти. имаат 
право на ,надоместок според сложеноста, обемот и 
квалитетот на извршената работа. 

Членовите н,а работните тела како и одделни и 
научни, стручни и јавни работници што тие ќе ги 
ангажираат, имаат пра,во на надоместок за под-
готвуваше на стручни писмени рецензии по мате-
ријали што ќе ги разгледуваат работните тела на 
свои седници. 

Надоместокот од став 1 и 2 на оваа точка се 
определува во зависност од бројот на часовите по-
требни за изработка на материјалот или предлогот 
на актот односоо за подготвување на рецензијата, 
што ги утврдува соодветното работно тело по пред-
лог од претседателот на телото. 

Височината на надоместокот за еден час упо-
требено време за изработка на материјали и пред-
лози на акти од,носно за подготвување на стручна 
писмена рецензија изнесува 15 динари нето. 

5. Претседателите на Економскиот и Правниот 
совет на Собранието, покрај надоместокот од став 
1 на точка 3 од оваа одлука, имаат право и на 
надоместок за вршење на функц,ијата во месечен 
из,нос од 500 динари. 

Претседателите на Педагошкиот совет и Ре-
публичкиот совет за координација па научните деј-
ности имаат право на надоместок за вршење па 
функцијата во месечен износ од 500 динари. 

6. Комисиите, советите и одборите можат, во 
сообразност со програмите за работа на соборите 
и во рамките на средствата што се одобрени со 
претсметката, на одделни научни и стручни инсти-
туции или на одделни научни и стручни работници 
да им доверуваат изработка на стручни елаборати, 
анализи и други материјали или предлози на акти 
или извршување ,на друга задачи за потребите па 
соборите, комисиите, советите и одборите, ако соод-
ветното тело оцени дека овие работи односно за-
дачи не можат да се извршат во рамките на рабо -
тите што спаѓаат во редовната должност на ра-
ботниците на кои тие им се доверени. 

За извршувањето на работите; односно задачите 
од став 1 на оваа точка и за височината на надо-
местокот за нивното извршување, со соодветната 
научна или стручна институција односно со науч-
ните или стручните работници се склучува дого-
вор за дело. 

Височината ,на надоместокот се утврдува во 
зависност од сложеноста, значењето, обемот и ква-
литетот на работата односно задачата од став 1 на 
оваа точка. 

Договорот за дело во името на Собранието го 
потпишува секретарот на Собранието, врз основа 
на заклучок ,на соодветното тело. 

7. Оценка на квалитетот на извршената работа 
односно задача од став 1 на точка 6 од оваа од-
лука врши записнички соодвет,ното тело или по-
себна стручна група што за таа цел тоа ќе ја 
образува. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
соодветното тело и претставникот на институци-
јата односно авторот (групата автори) на кои им е 
доверено извршувањето на работите одиш сто зада-
чите од став 1 на точка 6 од оваа одлука. 

Со записникот, покрај материјалот односно 
предл,огот на актот што го изготвила научната или 
стручната институција односно научните pi ли струч-
ните работници, се прилагаат: оценката на соод-
ветното тело односно на неговата стручна група и 
договорот за дело. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за видовите, 
височината и начинот на исплатување на надоме-
стоците и наградите на членовите на работните те-
ла на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и на неговите собори („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 6/71). 

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

Број 11-240/IV 
8 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија 
на Собранието на СРМ, 

Садик Садику, с. р. 

Врз основа на член 71 од Деловникот на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет, на сед,н,ицата одржана на 12. VI. 
1973 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЛИЦЕ КОЕ ВО ИМЕТО 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА СКЛУЧИ 
ДОГОВОР СО ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ И 
АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЕДИНСТВЕНА 

ЕМИСИЈА НА ТАКСЕНИТЕ МАРКИ 

1. Се овластува -Велимир Бундалевс,ки, заменик 
па републичкиот секретар за финанси,и, во името 
на Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија да склучи дого,вор со другите републики и 
автономни покраини за единствена емисија на так-
сените марки. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
га Социјалистичка Република Ма,кедонија". 

Број 12-1513/1 Претседател 
12 јуни 1973 година па Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

По извршеното сравнување, утврдено е дека во 
текстот на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, објавен во „Службен весник на СРМ" 
број 46/72, се поткраднала грешка, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОTO ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во чле,н 105, точка 1, во ред 8. по зборот 

„движење", се додава зборот „најмалку". 
Број 10-140 

27 јуни 1973 година 
Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СРМ 

По извршеното сравнување, утврдено е дека 
во текстот на Законот за тутунот, објавен во 
„Службен весник на СРМ" број 8/73, се п о т п а д -
нале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУНОТ 

1. Во член 28, став 1, точка 6, во првиот ред, 
зборот „со", се за,менува со зборот „до". 

2. Во член 42, во последниот ред, бројката 
„1972", се заменува со бројката „1973". 

Број 10-140 
27 јуни 1973 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 

КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

А 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТИТОВ ВЕЛЕС 

96, 
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните си-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 171 
став 1 од Статутот на Заедницата на здравственото 
осигурување ,на работниците — Титов Велес и член 
72 став 1 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Титов 
Велес, Собранието на Заедницата на здравствено-
то осигурување на работниците — Титов Велес и 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на земјоделците — Титов Велес, на своите 
седници одржани на 9. II. 1973 и 27. II. 1973 го-
дина. донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНО-
СТА И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИ-
ТЕ КОМИСИИ И КОМИСИЈАТА НА ЛЕКАРИ -
ВЕШТАЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 
Се формираат лекарски комисии со седиште во 

Титов Велес, Кавадарци и Гевгелија и комисија на 
лекари-вештаци со седиште во Титов Велес. 

П 
Лекарските комисии од претходната точка се 

состојат од претседател, два члена и два замени-
ци, а комисијата на лекари-вештаци се состои од 
претседател, два члена и еден заменик. 

Ш 
Во состав на лекарските комисии влегуваат ле-

кари кои имаат практ-ика од најмалку 3 години на 
работите во оценување на работната способност на 
осигурениците, а во комисијата на лекари-вешта-
ци влегуваат лекари-специјалисти од определени 
области на медицината со најмалку 5 години прак-
тика. 

. IV 
Надлежностите на лекарските комисии и ко-

мисијата на лекари-вештаци утврдени со Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то (во натамошниот текст: Закон), Статутите на за-
едниците, оваа одлука и другите општи акти на 
заедниците се однесуваат на: 

1. лекарската комисија — Титов Велес — за 
осигурениците работници и земјоделци од општи-
ните Титов Велес, Неготино и Свети Николе; 

2. лекарската комисија — Кавадарци — за оси-
гурениците работници и земјоделци од општина 
Кавадарци; 

3. лекарската комисија — Гевгелија — за оси-
гурениците работници и земјоделци од општина 
Гевгелија; 

4. комисијата на лекари-вештаци — Титов Ве-
лес — за осигурениците работници и земјоделци 
од целото подрачје на Заедницата на здравствено-
то осигурување на работниците — Титов Ве-
лес и Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Титов Велес (во натамошниот 
текст: Заедници). 

V 
Покрај задачите утврдени со Законот, Стату-

тите на заедниците, Правилникот за формирање-

то, составот и работата на лекарските комисии 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/72) и другите оп-
шти акти на заедниците, лекарските комисии: 

1. даваат оцена na работната способност на 
осигурениците кои ќе ги упати лекарот поединец; 

2. даваат оцена на работната способност кога 
тоа ќе го побара Стручната служба на Заедни-
цата на здравственото осигурување или работната 
организација односно приватниот работодавец; 

3. даваат оцена во врска со вложените приго-
вори на осигурените лица на оценките на лека« 
рите-поединци односно на фактичката положба ко-
ја тие ја утврдиле; 

4. ја ценат оправданоста за изработка на но-
ви забни и други протези, ортопедски ,и други 
помагала и санитарни справи, пред истекот на 
определените рокови на (нивното траење; 

5. даваат мислења по барањата на осигуре-
ните лица за надоместок на сторените трошоци на 
лекувањето и патни трошоци; 

6. ја ценат оправданоста односно можноста за 
испраќање на болни лица од странство на бол-
ничко лекување во земјата; 

7. даваат согласност за упатување на специја-
листички амбулантнi прегледи и лекување, меди-
цинска рехабилитација и болничко лекување над-
вор од Републиката односно земјата; 

8. определуваат денови на повторен комисиски 
преглед на осигурениците кога се сложуваат со 
оцената на лекарите-поединци за работната спо-
собност по 30 дена непрекинато боледување. 

VI 
Комисијата на лекари-вештаци: 
1. дава оцена кога осигуреникот изјави приго-

вор на оцената на лекарската комисија, односно 
на фактичката положба која лекарската комисија 
ја утврдила во случаите од точка V под 1, 2, 4, 5, 6 
и 7 од оваа одлука; 

2. ја испитува, по повод ревизијата, правил-
носта на оцената која како конечна ја дава ле-
карската комисија и дава своја оцена кога осигу-
реното лице или Стручната служба на Заедницата 
на здравственото осигурување па работниците ќе 
прикаже дека лекарската комисија дала непра-
вилна оцена. 

VII 
Лекарските комисии и комисијата на лекари-

вештаци своите работи ќе ги вршат преку непо-
средни прегледи на осигурените лица, увид во 
писмените медицински исправи, а по поднесените 
барања на осигурените лица или заинтересира-
ните работни организации, приватните работодавци, 
како и во ревизиона постапка за правилноста на 
оценката што како конечна ја даваат лекарските 
комисии. 

Своите наоди, оценки и мислења лекарските 
комисии и комисијата на лекари-вештаци може да 
ги даваат само кога работат во полн состав. 

VIII 
Лекарските комисии и комисијата на лекари-

вештаци работат во состав на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците и тоа според однапред утврден распо-
ред кој обезбедува најмалку еден работен состанок 
седмично за секоја комисија. 

IX 
Со посебни решенија на Собранието на оваа 

заедница ќе се именуваат членовите на комисиите 
формирани со оваа одлука. 

X 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престануваат со работа лекарските комисии и 
комисиите на лекари-вештаци на подрачјето на 
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Заедниците на осигурениците работници и земјо-
делци — Титов Велес, формирани врз основа на 
прописите кои важеа до донесувањето на стату-
тите на заедниците. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот дон по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

ТИТОВ ВЕЛЕС 

01 - бр. 60 
9 февруари 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љ. Ашиков, с. р. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТИТОВ ВЕЛЕС 

01 - бр. 135 
27 февруари 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

С. Стојменов, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителката Бораниева Зорица од 
Тетово, ул. „Мирче Ацев" бр. 75, против тужениот 
Томе Бораниев од Радовиш, со непозната адреса, 
за развод на брак, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Томе Бораниев во рок 
од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на 
огласот, да се јави лич,но во судот или да ја со-
општи својата адреса. 

Доколку во определениот рок не се јави на 
тужениот ќе му се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2833/72. (81), 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Трајче Јосифовски од 
Кичево, нова населба ,,Девеана'' б. б. против туже-
ната Бранка Јосифовска, родена Настевска, со не-
позната адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужената Бранка Јосифовска, ро-
дена Настевска, да се јави во овој суд и да ја до-
стави својата точна адреса во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе и биде 
определен старател во смисла на член 77 од ЗПП. 
кој ќе ги застапува нејзините интереси до окон-
чување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 790/73. (85), 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Борис Боцевски од Скоп-
је, населба Чаир, зграда 4/1-2, против тужената На-
да Боцевска, родена Шемовска од Скопје, со не-
позната адреса, за развод на брак, вредност 2.000 
динари. 

Се повикува тужената Нада Боцевска, родена 
Шемовска, во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се јави лично во судот или да ја сооп-
шти својата адреса. 

Доколку во определениот рок не се јави на 
тужената ќе и се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 240/73. (86) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Врбовска Даница од село Д. Српци, Битолско, 
поднесе тужба до овој суд за развод на брак про -
тив Врбовски Крсте од Париз, сега со непознато 
место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизве-
сност, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ'', 
да се јави во овој суд или да определи свој за-
стапник. Во спротивно на истиот ќе му биде опре-
делен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 119/73. (78) 

Поповска Цана од село Могила, Битолско, под-
несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Поповски Фидан, сега во неизвесност со непознато 
место на живеење. Биде јќи тужениот е во неиз-
весност, тоа се поканува во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 268/73. (79) 

Антиќ Вида од Битола, ул. „Прилепска" бр. 
17/33 поднесе тужба до овој суд за развод на брак 
против Антиќ Ратомир од Битола, сега со непознато 
место на живеење. Бидејќи тужениот Ратом,ир е во 
неизвесност се поканува во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 348/73. (80) 

Оран Букурија од Охрид, ул. „Јане Сандански" 
бр. 23, поднесе тужба за развод на брак против 
Смаил Дестанов Арслановски, со непозната адреса. 
Се поканува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 220/73. (82) 

Црцороски Благоја од Прилеп, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 6-а, поднесе тужба до овој суд за раз-
вод на брак против Црцоровска Нада, сега на ра-
бота во Австрија, со непозната адреса. Бидејќи ту-
жената е во неизвесност се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави во овој суд или да 
определи свој застапник. Во спротивно на истата 
ќе и биде определен застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 120/73. (83) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во Гостивар на тужениот То-

,-доровски Давид од Гостивар, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 113 — на работа во странство — со непозната 
адреса му поставува привремен застапник и тоа 
лицето Шаревски Трифе, келнер во Угостителско-
то претпријатие „Македонија" од Гостивар, за да 
ги штити неговите интереси во спорот заведен од 
тужителот Фабрика „Силика" — Гостивар, против 
тужениот, за отказ на стан. 

Застапникот ќе го застапува тужениот се додека 
тој или неговиот полномошник не се јават пред 
судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека му поставил на тужениот 
старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар. П, бр. 646/72. 
(84) 
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ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието II л. бр. 2/62-22 од 13. IV. 1973 година реши: 

Се заклучува постапката за присилна ликви-
дација на Општиот деловен сојуз — Срумица. 

Решението за заклучуваше на постапката да 
се огласи во „Службен весник на СРМ". 

По правосилноста на решението Општиот де-
ловен сојуз — Струмица да се брише од региста-
рот на стопанските организации во судот а лик-
видациониот управник Крум Гоцев од Струмица да 
се разреши од должност. 

Разликата од нераспоредената маса во износ од 
2.743,93 динари, од која 2.649,63 динари се наоѓа на 
сметката к а ј СОК — Струмица и 94,!30 динари на 
депозитната сметка на судов што ќе се намали 
уште за трошоците за огласувањето на решениево 
да се пренесе во корист на буџетот на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, 20. VI. 
1973 година. (885) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1583, страна 390, книга VII е запишана под 
фирма: З И К „Црвена Ѕвезда" — Штип — ООЗТ 
„Бисерка" — Скопје, без својство на правно лице. 
Предмет на работењето на претпријатието е про-
изводство на разни алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и оцет, трговија со алкохолни и безалко-
холни пијалоци, на големо и мало и откуп на ово-
шје за производство на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Претпријатието е основано со присоединување 
на Претпријатието за производство и трговија со 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и 
мало и откуп на овошје за производство на алко-
холни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — Скоп-
је, кон З И К „Црвена Ѕвезда" — Штип како ООЗТ 
без својство на правно лице, согласно со одлуката 
бр. 02-1352/2 од 15. VII. 1972 година на работнич-
киот совет на „Бисерка" — Скопје, одлуката бр. 
02-1381/1 од 22. VII. 1972 година на работничкиот 
совет на „Бисерка" — Скопје, и одлуката бр. 2812 
од 12. VII. 1972 година на Централниот работнички 
совет на З И К „Црвена Ѕвезда" — Штип. 

ООЗТ „Бисерка" — Скопје, без својство на 
правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува инж. Љубен Јорданов, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

дуќаните од рег. бр. 771, страна 485, книга III Прет-
пријатието за производство и трговија со акохолни 
и безалкохолни пијалоци, на големо и мало и откуп 
на овошја за производство на алкохолни и безалко-
холни пијалоци „Бисерка" — Скопје, бидејќи се 
присоединува кон З И К „Црвена Ѕвезда" — Штип, 
како ООЗТ „Бисерка" — Скопје без својство на 
правно лице, согласно со одлуката бр. 02-1352/2 од 
15. VII. 1972 година на работничкиот совет на „Би-
серка" — Скопје, одлуката бр. 02-1381/1 од 22. VII. 
1972 година на работничкиот совет на „Бисерка" — 
Скопје и одлуката бр. 2812 на работничкиот совет 
на З И К „Црвена Ѕвезда" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 763 од 12. VIII. 1972 година/ (1210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1582, страна 382, книга VII е запишана под 
фирма: „Југотон" — Претпријатие за изработка 
на грамофонски плочи — Загреб — Дубрава, ул. 
„Нишка" б. б. — Организација на здружен труд, 

без својство на правно лице — Продавница по 
Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 19. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет, на мало, на гра-
мофонски плочи, магнетофони и грамофони. 

Продавницата е основана од „Југотон" — Прет-
пријатие за изработка на грамофонски плочи - -
Загреб, со одлуката на работничкиот совет од одп-
жаната седница на 4. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Павловски 
Алекса. 

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

Продавницата ќе работи нон-стоп во времето 
утврдено со одлуката на надлежните органи на 
град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 419 од 16. VII. 1972 година. (1209) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
"дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 404, книга VII е запишана под 
фирма: „Македонија" — Трговско земјоделско прет-
пријатие на големо и мало — Скопје — Организа-
ција на здружен труд, без својство на правно ти-
пе — Продавница во Скопје, ул. „Цветан Димов" 
б. б. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет на мало со авто-делови и опрема за автомо-
били. 

Продавницата е основана од „Македонија" -
Трговско земјоделско претпријатие, на големо ч 
мало — Скопје, со одлуката бр. 975 од 30. III. 1972 
година, од одржаната седница на 28. X. 1972 година 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Блажевски Петар, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 645 од 21. VIII. 1972 година. (1211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 404, книга VII е запишана под 
фирма: „Македонија" — Трговско земјоделско прет-
пријатие на големо и мало — Скопје — Организа-
ција на здружен труд, без својство на правно ли-
це — Продавница број 1 во село Визбегово, Ѓор-
че Петров. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од „Македонија" — 
Трговско земјоделско претпријатие, на големо и 
мало — Скопје, со одлуката бр. 4745 од 15. XI. 1971 
година на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 28. X. 1971 година. 

Раководител на продавницата е М и ј а т о в и ќ 
ЈБубоје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 541 од 22. VIII. 1972 година. (1212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1580, страна 378, книга VII е запишано под 
фирма: Претпријатие за застапување на странски 
фирми и посредување „Агенција — Београд" —-
Беотрад, организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Претставништво во Скопје, 
ул. „Ленинова" бр. 46. Предмет на работењето на 
претставништвото е заклучување на договори за 
купопродажба и други услуги од регистрираната 
дејност на матичното претпријатие, во име и за 
сметка на претпријатието. 

Раководител на претставништвото е Стојанов-
ски Владо. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на претпријатието „Агенција — Београд" — 
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Белград, со одлуката од 12. VI. 1972 година. 
Претставништвото ќе го потпишува Стојанов-

ски Владо, без право да ја задолжува работната 
организација. 

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

бp. 649 од 1. VIII. 1972 година. (1213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 347, книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — Трговско претпријатие, на го-
лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 17, во село 
Драчево, Скопје. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
мет на мало со колонијални стоки. 

Продавницата е основана од „Козјак" — Тргов-
ско претпријатие, на големо и мало, со промет на 
мешани стоки — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 
03-114 од 4. II. 1972 година на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Јорданов 
Славчо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 258 од 16. VIII. 1972 година. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 346, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, 
со промет на мешани стоки „Козјак" — Ѓорче Пе-
тров, Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница бр. 26, во село 
Злокуќани, СКОПСКО. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на прехранбени про-
дукти. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало, со промет на мешани 
стоки „Козјак" — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 
03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Софронија Ѓор-
ѓиовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 391 од 15. VIII. 1972 година. (1215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 392. книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — Трговско претпријатие, на го-
лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница во село Куч-
ково, Скопје. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на прехранбени и индустриски 
стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Козјак" — Ѓорче Петров, со одлуката 
бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Борис. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 393 од 21. VIII. 1972 година. (1216)/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 346, книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — Трговско претпријатие, на го-

лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, Продавница во Скопје, насел-
ба „Козле", дексион барака б. б Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на прехран-
бени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското претп-
ријатие „Козјак" — Ѓорче Петров, со одлуката 

бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Цветко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 396 од 15. VIII. 1972 година. (1217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 392, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, 
со промет на мешани стоки „Козјак" — Ѓорче Пе-
тров — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 5, во село 
Вучидол, Скопско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на прехранбени и индустри-
ски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Козјак" — Ѓорче Петров, со одлуката 
бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот 
савет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Вељановска 
Румена. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 397 о-д 23. VIII. 1972 година. (1218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претури ј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 347, книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — Трговско претпријатие, на го-
лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓор-
че Петров — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 3, во 
Ѓорче Петров. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на прехранбени и ндустриски 
стоки. 

Продавницата е основана од „Козјак" — Тр-
говско претпријатие — Ѓорче Петров, со одлуката 
5р. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот 
:овет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Љубица Мешова. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 399 од 15. VIII. 1972 година. (1219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 345, книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — Трговско претпријатие, на го-
лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница во село Була-
чани, Скопско. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од „Козјак" — Тргов-
ско претпријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 
03-339 од 9. III. 1972 година на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 25. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Цветковска 
Марика. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп. 
бр. 448 од 15. VIII, 1972 година. (1220) ^ 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 392, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, 
со промет на мешана стока „Козјак" — Ѓорче Пет-
ров — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница бр. 1, во Ѓорче 
Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 1 (самопослуга). 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало, со мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Козјак" — Ѓорче Петров, со одлуката 
бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Белковска Ве-
рица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 400 од 23. VIII. 1972 година. (1221) 

жичани језгра, душеци л кревети, која ќе ја оба-
вува преку ООЗТ — Фабрика за жичани језгра, 
душеци и кревети — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл. 
бр. 1001 од 14. XI. 1972 година. (1673) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1012, страна 17, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на Сервисот за одржување на 
лифтови за СР Македонија — Скопје, на „Давид 
Пајиќ" — претпријатие за проектирање, произ-
водство, монтажа и одржување на лифтови — Бел-
град се преместува од улица „ЈНА" бр. 11 во Скоп-
је, на ул. „Ѓуро Салај" бр. 34, согласно решението 
на Собранието на град Скопје, У. бр. 11-17606 од 
28. VIII. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 309/70 од 7. IV. 1971 година. (8481 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 203, страна 476, книга II е запишана под 
фирма: „Макоплод" — Набавно-цродажна задруга 
— село Сингелиќ, Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно л,ице — Продав-
ница бр. 16, во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 108. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Набавно-продаж-
ната задруга „Макоплод" — село Сингелиќ, С К О П -
СКО, со одлуката бр. 01-139/1 од 25. II. 1972 година 
на работната заедн,ица, од одржаната седница на 
25. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Арслан Имерли. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 792 од 22. VIII. 1972 година. (12^2) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. XII. 1971 година, страна 551, реден број И е 
запишано следното: Седиштето на Автобуската 
станица во Струмица, на Автотранспортното прет-
пријатие „Траншпед-Македонија" од Струмица се 
преместува од ул. „Борис Кидрич" помеѓу улици-
те „Балканска" и „Гоце Делчев". 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлу,ката на работ,ничкиот совет од 16. 
XII. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. Go. 
311/71. (1605) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. V. 1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запиша-
но следното: Му престанува овластувањето за пот-
пишување на Спасески Крсте, ш е ф на сметковод-
ството на Земјоделската задруга „Напредок", село 
Ложани, Охридско. 

Се овластува досегашниот потписник Жупанов-
ски Алексо, директор, за потпишување на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 142/72. (1181) 

Окружниот стопа,нски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 283, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Печатницата 
„Просвета" — Куманово Г л и г о р о в с к и Томев Дра-
гољуб, директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со од-

л у к а т а на работничкиот совет, бр. 02-1342 од 30. 
IX. 1972 година. 

За директор на Печатницата е назначен со од-
луката на работничкиот совет, бр. 02-1343 од 30. 
IX. 1972 година Јовановски Костадинов Драги, КОЈ 
истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници Ар-
совски Тошев Јован и Христо Л. Ивановски, сме-
тарш од 18. X. 1972 година, во грагшците на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружни,от стопански суд во Скопје, Фп. 

бр. 949 од 15. XI. 1972 година. (1670) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1972 година, рег. бр. 22/70, книга I е запи-
шано следното: Продавницата бр. 8 во Битола, ул. 
,.М. Богоев" бр. 2, 4 и 6. на Индустријата за три-
котажа „Личанка" — Срб се преселува на ул. 
„Далматинка" бр. 26 — Битола. 

Досегашниот раководител на продавницата Бо-
гоја Јанкуловски е разрешен од должност. За ра-
ководител на продавницата е поставена Васка 
Мојсова. 

Од Окружниот стопански суд во Вител \ Фп. 
бр. 258/72. 1489) 

Окружниот стопански суд но Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 10. II. 1972 
година, страна 5, реден број 2 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Детската градинка 
„Вера Јоциќ" од Делчево Фиданчо Апостолов, е 
разрешен од должност. За в. д. управител е име-
нувана Љубинка Манушева Кокалска. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работната заед-
ница, бр. 64 од 7. I. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. Go. 
3/72. (1693) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 428, книга VII е запишано след-
ното: Деј,носта на Претпријатието за дрвна инду-
стрија „,,Треска" — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет бр. 02-30960/3 од 10. VII. 
1972 година се проширува и со производство на 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 127, страна 1697, K H N R A V е запишано след-
ното: Претставништвото на Специјализирано^ тр-
говско претпријатие со градежни материјали „Гра-
мекс" — Љубљана, со седиште во Скопје, ул. „Ор-
це Николов" бр. 79, согласно со одлуката на цен-
тралниот работнички совет од 1. VII. 1972 година 
се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните од рег. бр. 1276, страна 1697, книга V. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 715 од 19. VII. 1972 година. (1126) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 383, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Индустриското столарско прет-
пријатие „Димче Еребица" — Куманово, согласно 
со одлуката на работничкиот совет бр. 02-1361/1 од 
27. VI. 1972 година се проширува и со транспортни 
услуги со сопствени моторни возила на сопствени 
производи и материјали во земјата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 722 од 16. VIII. 1972 година. (1224) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 779, страна 551, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Молеро-фарбар-
ското претпријатие „Уметност" — Скопје, Стојков 
Иван Милан, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност со реше-
нието на работничкиот совет бр. 08-167 од 3. II. 
1972 година. 

Му престанува правото за потпишување и на 
Огненовски Киро, шеф на сметководството, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Молеро-фарбарското прет-
пријатие „Уметност" — Скопје е назначен со од-
луката на работничкиот совет, бр. 03-165 од 3. II. 
1972 година Крстикевски Драгомир, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со новоназначените потпи-
сници и тоа: Петковски Павле, шеф на сметковод-
ството и Жабевска Марија, в. д. секретар и стариот 
регистриран потписник Нацев Кузман К,иро, тех-
нички директор, сметано од 16.11. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписи. 
Со решението на работничкиот совет бр. 03-717 

од 20. VI. 1972 година Крстановски Драгомир од 
в. д. директор е назначен за директор и на оваа 
должност ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува претпријатието со гореозначените потписници. 

Од Окруж,ниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167 од 24. VIII. 1972 година. (1229) 

Врз основа на член 58 и 59 од Статутот на 
Центарот за социјална работа — Титов Велес, Кон-
курсната комисија на Центарот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за Директор на Центарот 

Покрај општите услови предвидени со законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

I. Да има завршено: 

1) висока школа за социјални работници, 
2) виша школа за социјални работници, 
3) правен факултет (дипломиран правник), 
4) економски факултет (дипломиран економист), 
5) филозофски факултет (група психологија 

или социологија). 
П. Покрај школската подготовка кандидатите 

треба да имаат и работно искуство и тоа: 
1. Кандидатите под точка 1, 3, 4 и 5 да имаат 

работно искуство во струката најмалку 5 години, 
2. Кандидатите под точка 2 да имаат работно 

искуство во струката најмалку 7 години. 
III. Кандидатите за работното место - Дирек-

тор, покрај школската подготовка и работното ис-
куство, треба да имаат и морално-политички ква-
литети и организациони способности. 

Молбите со потребната документација да се 
достават до Конкурсната комисија на Центарот за 
социјална работа — Титов Велес. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
во предвид. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
уббјавувањето. (949) 

КОНКУРСИ 
264. 

Врз основа на член 89, точка 13 од Статутот 
на Медицинскиот факултет во Скопје и член 44, 
точка 10 од Законот за високото школство на 
СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Уни-
верзитетот во Скопје „Кирил и Методиј" -
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни меи-га: 

— Два доценти по предметот интерна медицина 
— Еден хонорарен доцент по предметот биохемија 
— Еден асистент по предметот оториноларинголо-

гија 
— Еден асистент по предметот офталмолегија 
— Еден хонорарен асистент по предметот дерма-

товенерол оти ј а 
— Еден хонорарен асистент по предметот ортопе-

дија 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Статутот на Медицинскиот факул-
тет — Скопје и Законот за високото школство на 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/65). 

Молбите, комплетирани со сите потребни доку-
менти, се поднесуваат до Секретаријатот на Меди-
цинскиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. (913) 

265. 

266. 

2G7. 

96. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за забрана на прометот на зем-
јиште — — — — — 745 
Одлука за давање согласност на Пред-
логот на закон за ратификација на До-
говорот помеѓу СФРЈ и Меѓународната 
банка за обнова и развој за Агроинду-
срискиот проект во Македонија — — 745 
Одлука за видовите, височината и начи-
нот на исплатување на надоместоците ,на 
членовите на работните тела на Собра-
нието на СРМ и на неговите собори 745 
Решение за овластување лице кое во 
името на Извршниот совет да склучи до-
говор со другите републики и автономни 
покраини за единствена емисија на так-
сените марки — — — — — 746 
Исправка на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување — — 746 
Исправка на Законот за тутунот — 74(3 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за формирањето, составот, над-
лежноста и начинот на работа на лекар-
ските комисии и Комисијата на лекари-
вештаци на Заедниците на здравствено-
то осигурување на работниците и земјо-
делците — Титов Велес — — — — 747 
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