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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

Се прогласува Законот за прекинување на бре-
меноста, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 14 јуни 1972 година. 

* Бр. 03-1645 
17 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Прекинување на бременоста, како посебна ме-

дицинска интервенција, се врши во случаите и под 
условите предвидени со овој закон. 

Член 2 
Прекинување на бременоста не може да се 

изврши по истекот на три месеци од денот на за-
четокот, освен во случаите предвидени со овој 
закон. 

Прекинување на бременоста не може повторно 
да се дозволи, ако од прекинувањето на претход-
ната бременост не поминало една година. 

Член 3, 
Прекинување на бременост може да се изврши 

во согласност односно по барање на бремената 
жена: 

1. кога врз основа на медицински индикации 
ќе се утврди дека на друг начин не може да се 
спаси животот или да се отстрани тешко нарушу-
вање на здравјето на жената за време на бреме-
носта, породувањето или по породувањето; 

2. кога врз основа на научните сознанија може 
да се очекува дека детето поради болест на роди-
телот ќе се роди со тешки телесни или душевни 
недостатоци; 

3. кога до зачетокот дошло во врска со извр-
шување на кривично дело: силување (член 179 од 
КЗ), обљуба над немошно лице (член 180 од КЗ), 
обљуба над малолетно лице (член 181 од КЗ), об-
љуба со злоупотреба на положбата (член 182 од 
КЗ), заведување (член 185 од КЗ) или родоскрна-
вење (член 198 од КЗ). 

Прекинувањето на бременоста од точка 1, став 
1 на овој член ќе се изврши согласно со медицин-
ските индикации без оглед на времето што поми-
нало од зачетокот на плодот, а прекинувањето на 
бременоста од точка 2 и 3 на став 1 од овој член 

може да се изврши иако од зачетокот поминало 
повеќе од три месеци, само ако со прекинувањето 
на бременоста нема да дојде до потешко оштету-
вање на здравјето или до непосредна опасност по 
животот на бремената жена. 

Член 4 
Прекинувањето на бременоста ќе се изврши 

по барање на бремена жена ако таа во текот на 
бременоста или по породувањето би можела да дој-
де во тешки лични, семејни, материјални или дру-
ги прилики. 

Како тешки, лични, семејни, материјални и 
други прилики се сметаат особено: потешко нару-
шени брачни односи, постоење на асоцијални по-
јави во семејството, тешки станбени услови, мате-
ријална необезбеденост, нарушена здравствена со-
стојба на членови на семејството, бројот на децата 
во семејството-. 

Член 5 
Постапката за одобрување и извршување пре-

кинување на бременост е итна. 
Во постапката за одобрување и извршување 

прекинување на бременост се обезбедува чување 
на службената тајна и почитување достоинството 
на личноста на бремената жена. 

Член 6 
Заради навремено запознавање на жените со 

последиците што можат да настанат поради пре-
кинувањето на бременоста и со средствата што се 
применуваат за спречување на несакана бреме-
ност: 

1. здравствените работни организации, во рам-
ките на своите задачи, во своите планови за рабо-
та предвидуваат предупредување на бремената же-
на и нејзиниот брачен другар за штетноста од пре-
кинувањето на бременоста по здравјето на жената 
и нивно запознавање со можностите и методите за 
спречување на несаканата бременост; 

2. здравствените работни организации што во 
својот состав имаат дејност за заштита на мајката 
и детето, преку диспанзерите за жени и деца и 
лекарите од општа медицина особено во селските 
подрачја, должни се преку активен метод на ра-
бота да ги имаат во постојано внимание жените во 
генеративниот период, укажувајќи им на предим-
ствата од примената на контрацепциските сред-
ства и методи во спречувањето на несаканата бре-
меност и на штетните последици од прекинувањето 
на бременост по здравјето и животот на жената 
како ефикасни фактори во планирањето на семеј-
ството. 

Здравствените работни организации, во местата 
каде што нема специ ја листичка гинеколошко-аку-
шерска дејност, се должни на лекарите од општа 
медицина и на другиот медицински кадар Да им 
овозможуваат да се здобијат со потребните струч-
ни знаења и искуства во примената на контрацеп-
циски средства и методи за спречување на несака-
ната бременост. 

Член 7 
За помасовно и навремено запознавање на же-

ните со последиците што можат да настанат по-
ради прекинувањето на бременоста и со средствата 
што се применуваат заради спречување на неса-
кана бременост: 
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1. установите за социјална заштита и другите 
организации што се занимаваат со прашања на за-
штита на мајката и детето, воспитно-образовните 
установи и работничките и народните универзите-
ти, во рамките на своите задачи, се должни во 
своите планови за работа односно програми да ги 
опфатат и прашањата за укажување на жените и 
мажите како и на младината на штетните после-
дици од прекинувањето на бременоста и на пре-
димствата од примената на средствата и методите 
на контрацепција; 

2. воспитно-образовните установи се грижат 
во својата работа да го вклучат сексуалното виспи-
тување и образование на младината. 

II. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 

Член 8 
По барањата за одобрување прекинување на 

бременост решаваат првостепените комисии. 
По приговор против одлука на првостепената 

комисија решава второстепената комисија. 
Првостепената комисија може да се формира 

при здравствена работна организација што во сво-
јот состав има диспанзер за жени со советували-
ште за планирање на семејството и за контрацеп-
ција, а второстепена комисија во здравствена ра-
ботна организација што ги исполнува условите од 
член 20 на овој закон. 

Член 9 
Комисиите од претходниот член се состојат од 

по три члена — лекар специјалист по гинекологија 
и акушерство, лекар специјалист по интерна меди-
цина и социјален работник. На членовите на ко-
мисијата им се определуваат заменици. 

Претседател на комисијата, по правило, е лекар 
специјалист по гинекологија и акушерство. 

Комисиите имаат секретар што го определува 
здравствената работна организација при која е 
формирана комисијата. 

Член 10 
Првостепените комисии ги формираат општи-

ните. 
Две или повеќе општини можат да формираат 

заедничка првостепена комисија. 
Второстепените комисии ги формира републич-

киот секретар за здравство и социјална политика. 

Член 11 
Барањето за прекинување на бременост се под-

несува писмено до првостепената комисија. 
Ако бремената жена е малолетна или лишена 

од деловна способност, барањето го поднесува од-
носно дава согласност за прекинување на бреме-
носта родителот односно старателот на бремената 
жена. 

Кон барањето за прекинување на бременоста 
се приложува: 

— потврда од лекар специјалист по гинеколо-
гија и акушерство дека жената е бремена и дека 
и е укажано на штетните последици од прекину-
вањето на бременоста; 

— наод и мислење од лекар специјалист по 
соодветната гранка на медицината во чија област 
спаѓа заболувањето на бремената жена односно бо-
леста на родителот (член 3, став 1, точ. 1 и 2 на 
овој закон), потврда од надлежниот јавен обвини-
тел дека е покрената кривична постапка (член 3, 
став 1, точ. 3 на овој закон) односно потврда од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на социјалната заштита односно од установа 
за социјална заштита или од здравствена работна 
организација, ако прекинувањето на бременоста се 
бара поради причините од член 4 на овој закон. 

Член 12 

При разгледување на барањето за прекинува-
ње на бременоста на седницата на комисијата мо-
жат да присуствуваат бремената жена и нејзиниот 
брачен другар. 

Член 13 
Во постапката по барањето за прекинување на 

бременост комисијата ќе ја предупреди бремената 
жена односно на подносителот на барањето на 
штетноста од прекинувањето на бременоста по 
нејзиното здравје и ќе ја запознае со можностите 
и методите за спречување на несаканата бременост, 
како и со постојните советувалишта во здравстве-
ните работни и други организации од кои може 
да побара совет заради спречување на несаканата 
бременост. 

Член 14 
Комисиите работат на седници и одлуките ги 

донесуваат со мнозинство на гласови. 
Комисиите се должни да донесат одлука во рок 

од три дена и тоа: првостепената комисија од под-
несувањето на барањето за прекин на бременоста, 
а второстепената комисија откако ќе и биде доста-
вен предметот по приговорот од бремената жена. 

Ако рокот од претходниот став не може да се 
запази од оправдани причини, тој рок не може да 
биде подолг од седум дена. 

Член 15 
Прекинување на бременост може да се изврши 

без одлука на комисијата ако поради непосредна 
опасност по животот и здравјето на бремената же-
на не може да се чека одлука на комисијата или 
ако е во прашање започнато прекинување на бре-
меност. 

Лекарот што извршил или довршил прекину-
вање на бременост без одлука на комисијата, дол-
жен е во рок од 24 часа за тоа да го извести ди-
ректорот на здравствената работна организација, а 
директорот е должен во рок од три дена за слу-
чајот да ја извести првостепената комисија. 

Член 16 
Одлуката на првостепената комисија му се 

соопштува на подносителот на барањето веднаш на 
седницата на комисијата, 

Против одлуката на првостепената комисија 
може да се изјави приговор на записник веднаш, 
или писмено во рок од 3 дена по соопштувањето на 
одлуката. Записникот по приговорот, заедно со сите 
списи, без одлагање се доставува до второстепе-
ната комисија. 

Одлуката на второстепената комисија е конечна. 

Член 17 
За работата на комисијата се води записник и 

книга за евиденција. 
Документацијата во врска со работата на ко-

мисијата се чува како доверлива медицинска до-
кументација во посебна архива на здравствената 
работна организација ка ј која е формирана коми-
сијата. 

Член 18 
Начинот на работа на првостепените и второ-

степените комисии, како и обрасците на записни-
кот и на книгата за евиденција (член 17) ќе ги 
пропише републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика. 

Член 19 
Здравствената работна организација ка ј која 

е образувана комисија, најдоцна до крајот на ме-
сец јануари во почетокот на годината е должна 
да поднесе извештај за својата работа за прет-
ходната година до органот што ја формирал ко-
мисијата. 
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Член 20 

Надоместокот за работата на членовите на ко-
мисијата на нивните заменици и на секретарот на 
комисијата паѓа на товар на буџетот на општината 
односно на Републиката. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
ја определува органот што ја формира соодвет-
ната комисија. 

Член 21 
Прекинувањето на бременоста се врши во 

здравствена работна организација која во својот 
состав има гинеколошко-акушерско одделение кое 
ги исполнува минималните услови за работа спо-
ред Законот за здравството и прописите донесени 
врз основа на него. 

Член 22 
Прекинување на бременост врши само специ-

јалист по гинекологија и акушерство или лекар 
на специјализација по истата гранка на специјал-
ност, под надзор на лекар специјалист по гинеко-
логија и акушерство. 

Член 23 
По извршеното прекинување на бременоста 

жената се става под медицински надзор најмалку 
три дена. 

Член 24 
Ако при довршување на започнатото прекину-

вање на бременост основано се посомнева дека е во 
прашање кривично дело, директорот на здравстве-
ната работна организација во која е довршено за-
почнатото прекинување на бременост должен е за 
тоа веднаш да поднесе пријава до надлежното јав-
но обвинителство. 

Член 25 
Здравствената работна организација во која е 

извршено или во која е довршено веќе започнатото 
прекинување на бременост е должна за секој слу-
чај на фетална смрт да поднесе пријава до над-
лежниот орган во рок од 3 дена. 

Член 26 
Стручната работа на комисиите и на здрав-

ствените работни организации во кои се врши пре-
кинување на бременост подлежи на надзор соглас-
но со Законот за здравството. 

Член 27 
Административните и финансиските работи на 

комисиите ги врши здравствената работна органи-
зација ка ј која е формирана комисијата. 

Ш. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 
се казни здравствена работна организација за 
прекршок: 

1. ако спротивно на член 5 од овој закон не 
обезбеди чување на службената тајна; 

2. ако спротивно на член 15, став 2 од овој 
закон не изврши соодветно известување во утвр-
дените рокови; 

3. ако спротивно на член 17 од овој закон не 
обезбеди водење на записник и книга за евиден-
ција за работата на комисијата или ако не обез-
беди посебна архива за чување на документаци-
јата во врска со работата на комисијата; 

4. ако спротивно на член 18 од овој закон не 
поднесе извештај за работата до надлежниот ор-
ган; 

5. ако спротивно на член 23 и 24 од овој за-
кон не поднесе соодветна пријава до надлежниот 
орган во утврдениот рок. 

За дејствијата од претходниот став ќе се каз-
ни за прекршок одговорното лице во здравствената 
работна организација со парична казна од 100 до 
500 динари. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

234. 
Врз основа на член 3, став 5 од Законот за ре-

публичките судски такси („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/69 и „Службен весник на СРМ" бр. 
32/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 16 јуни 1972 година и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ ДО 1975 ГОДИНА 

I. Во Одлуката за утврдување на програма за 
користење на дел од приходите од републичките 
судски такси до 1975 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 20/70), во дел I уводниот текст се 
менува и гласи: 

„I. Делот од приходите од републичките суд-
ски такси во износ од 20.400.000 дин., согласно 
член 3. став 3 од Законот за републичките судски 
такси („Службен весник на СРМ" 36/69 и 32/70), 
ќе се користи како дополнителни средства во 
следните износи за изградба на судски згради во 
местата: 

во дел I. точка 1 наместо цифрата „300,000" се 
става цифрата „500.000" дин.; 

во точка 2 наместо цифрата „2.500.000" се става 
цифрата „2.900.000" динари; 

во точка 3 наместо цифрата „900.000" се става 
цифрата „1.500.000" динари; 

во точка 4 наместо цифрата „1.200.000" се става 
цифрата „1.800.000" динари; 

во точка 5 наместо цифрата „1.800.000" се става 
цифрата „2.500.000" динари; 

во точка 8 наместо цифрата „4.000.000" се става 
цифрата „5.000.000" динари". 

II. Во дел I по точка 8, се додаваат шест нови 
точки кои гласат: 

„9. Делчево, за изградба на судска зграда за 
Општинскиот суд — 500 ООО динари; 

10. Болница за нервни и душевни болести — 
Бардовци за изградба на судско одделение — 
1.000.000 динари; 

11. Кавадарци, за изградба на судска зграда за 
Општински суд и Општинско јавно обвинителство 
— 1.200.000 динари; 

12. Гевгелија, за изградба на судска зграда за 
Општински суд и Општинско јавно обвинителство 
— 1.200.000 динари; 

13. Берово, за изградба на судска зграда за 
Општински суд и Општинско јавно обвинителство 
— 500 ООО динари; 

14. Свети Николе, за изградба на судска згра-
да за Општински суд и Општинско јавно обви-
нителство — 500.000 динари". 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1636 
17 јуни 1972 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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235. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

органите за водење постапка по прекршоци („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/65), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 16 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I. Се избираат за судии во Републичкиот со-
вет за прекршоци: 

1. Верослава Николовска; и 
2. Љубомир Далјановски. 
П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРM". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1612 Претседател 
17 јуни 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

236. 
Врз основа на член 6 од Законот за стопан-

ските судови („Службен весник на СРМ" број 
42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор. одржана на 16 јуни 1972 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 16 
јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП 

1. Се разрешува Владислав Мишев, од претсе-
дател на Окружниот стопански суд во Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1622 Претседател 
17 јуни 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

237. 
Врз основа на член 13 и 14 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краиш-
та („Службен весник на СРМ" број 24/66), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
16 јуни 1972 година и на седницата на Соборот 
на општините, одржана на 16 јуни 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТО-

ПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

I. Се разрешуваат од Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта (Фондот): 

а) Претседателот на Фондот, д-р Асен Симит-
чиев; 

6) Членовите на Фондот: 
1. Милан Глигоров; 
2. Момир Михајловски; 
3. Павле Тасевски; 
4. Ванчо Унковски; 
5. Слободан Костовски; 
6. Ангелко Николовски; 
7. Миле Стефановски; и 
8. Кемал Шабан. 
П. Се именуваат: 
а) За претседател на Фондот: Видое Смилев-

ски, сојузен пратеник; 
б) За членови на Фондот: 
1. Ацо Ицев, потпретседател на Стопанската 

комора на Македонија; 
2. Костадин Туџаров, заменик директор во Ре-

публичкиот завод за општествено планирање; 
3. Ванде Бандевски, заменик републички се-

кретар за индустрија и трговија; 
4. инж. Борис Скаловски, директор на Рудници 

„Опалска бреча" — Куманово; 
5. Фуат Јашари, претседател на Градскиот 

собор на Собранието на град Скопје; 
6. Мито Пејовски, претседател на Собранието 

на Битола; 
7. Горѓи Чепуновски, предавач на Економскиот 

факултет во Скопје; 
8. Мане Атанасков, претседател на Собранието 

на Штип. 
Ш. Претседателот и членовите под 2, 4, 5 и 8 

се именуваат на 4 години, а другите членови на. 
2 години. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со нејзи-
ното донесување а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1621 Претседател 
17 јуни 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

238. 
Врз основа на член 126 од Деловникот на Ре-

публичкиот собор, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАША-

ЊА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

1. Се избира Ристо Сидор, за член на Одборот 
за урбанизам, станбени и комунални прашања на 
Републичкиот собор. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1623 
17 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

-на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

239. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

органите за водење постапка по прекршоци 
(„Службен весник на СРМ" 28/65), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 
1972 година, и на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

1. Се избираат за судии-поротници во Репуб-
личкиот совет за прекршоци: Алими Рушан, Ан-
доновска Лилјана, Антевски Цене, Антевски Ни-
кола, Арсовска Магда, Арсовски Миле, Атанасов 
Димче, Атанасов Ј. Тодор, Атанасовски Миле, Ат-
ковски Борис, Ахмети Екрем, Бал аловски Славе, 
Бардакоски Киро, Батиќ Борислав Јован, Бејзат 
Исмаили, Бенедети Алберто, Бериша Џевдет, Би-
синов Илија, Боцевски Љубе, Бошевски Васил, 
Бошковски Душко, Бошковски Боро, Бундоски То-
ме, Бурчевски Раде, Васил ев ска Таско Коца, Ве-
лица Баудин, Величковски Александар, Велјанов-
ска Милица, Весковски Герасим, Ветров Ристо, Во-
инов Тодор, Волкановски Горѓи, Гаврилов Стево, 
Георгиевски Ангел, Георгиевски Славко, Глигори-
евиќ Војо, Грозданов Горѓи, Груевски Јаким, Гу-
гушевски Никола, Даути Ристо, Деловска Љупка, 
Димитровски Цветан, Димов Горе, Донев Антоние, 
Донев Коцев Ристо, Дракалски Михајло Боро, Ду-
ковски Ненад, ѓорѓиевски Спасе Димче, Ефтимо-
ва Љупка, Ељмази Џемаил, 3ордовска Иванка, 
Ивановски Перо, Ивановски Спиро, Ивановски Та-
се, Илиевски Благоја, Илиевски Богољуб, Илиев-
ски Димче, Илиевски Душан. Илиевски Гоко, Ил-
ков Тодор Борис, Икономов Митко, Исмаили Шеф-
ки, Ирфан Чиче, Јакимовска Ангелина, Јанакиев-
ски Јанакија, Јандревски Слободан, Јовановиќ 
ГОКО, Јовановски Божин, Јосифовски Бранко, Јо-
тевски Јосиф, Караѓозов Методија, Келешов Став-
ре, Костадинов Александар, Костадинов Ристо, 
Колчи Асим, Короповски Славе, Коруновски Сте-
ван, Кочовски В. Гоце, Крлиу Вера. Крстев-
ски Драги, Крстевски Коста — Цванцик, Ку-
невски Војче, Лазаревски Јорго, Лукарски Ко-
чо, Магденовски Магден, Манчев Костадин, Мах-
муди Јусуф Зија, Милосавлевски Ј. Мојсо, Миц-
ковски Живко, Митревски Ефтим, Мишев Ла-
зо, Мишковиќ Димитар, Муча Керима, Николов-
ски Миле. Николовски Насте, Оклевски Ноне, Па-
даревски Јордан, Пановски Борис, Петров Ѓоре, 
Петровски Лазо, Петревски Пајсе, Пиперевска Зо-
ра, Плашеска Домника, Плашиќ Лазар, Поповска 
Перса, Поповски Ангеле Соколе, Поповски Андон 
Михајло, Радоешки Живко, Рибарски Панде, Риза 
Елмаза Вела, Ристевски Киро, Ристевски Борче, 
Ристем Кочи, Ристов Николов Борис, Ристовски 
Ефто, Ристовски С. Стојмир. Сали Џеладин, Сали-
евски Русе, Синановски Таско Благој, Силјанов-
ски Никола, Смугревски Димче, Солев Никола, Со-
тировски Божо, Софрониевски Јонче, Зекир Ир-
фан, Спасовски Славе, Стефанов Коле, Стефа-
новски Кире, Стојановиќ Ѓуро, Стојчевски Алек-
сандар, Талевски Борис, Таневски Диме, Тасев 
Благој, Тасевски Јордан, Тодорова Невена. Тодо-
ровски ѓорѓи, Томовски Владимир, Трајков Спасе, 
Трајковски Димитар, Сулејман Јусуф, Трпезари-
ски Иван, Курчиевски Ристо, Фотев Ѓеро Никола, 
Хамаза Ахмети, Христовски Т. Ванчо, Цветанова 
Божана. Циуновски Љубе, Чапов Љупчо, Чукалиева 
Васка, Шерифовски Ферит. 

2. Оваа одлука влегува во сила со нејзи-
ното донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1624 
17 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

240. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО 
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА — СТРУМИЦА I 

ДО 
СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ги прими изборните акти од 
дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во Изборната единица — Струмица I се 
состана и во смисла на член 149 став 3 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на Стопанскиот 
собор му го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СТОПАНСКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА — СТРУМИЦА I 

1. Дополнителниот избор на пратеник на Сто-
панскиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во Изборната единица — 
Струмица I, согласно решението на Потпретседа-
телот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија бр. 03-1096 од 21 април 1972 година, се 
одржа на 28 јуни 1972 година на седница на Из-
борното тело на Општината Струмица и- тоа за кан-
дидатот чија кандидатура беше потврдена од Оп-
штинската изборна комисија за избор на прате-
ници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија со седиште во Струмица, како над-
лежна. 

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор 
на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, под гри-
жата на Републичката изборна комисија за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, раководеше Општинската 
изборна комисија — Струмица, именувана од оваа 
Комисија со решение бр. 43 од 13 февруари 1969 
година („Службен весник на СРМ", бр. 8/69). 

3. Резултатот од дополнителниот избор на пра-
теник на Стопанскиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, го утврди Оп-
штинската изборна комисија на начинот утврден во 
член 146 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

4. Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ги прегледа изборните акти 
што се однесуваат на дополнителниот избор на 
пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во Избор-
ната единица — Струмица I и во утврдениот за 
избран не најде на неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот од дополнителниот 
избор. 

5. На избраниот пратеник на Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Општинската изборна комисија — Стру-
мица, во смисла на член 149 став 1 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, му издаде уверение 
дека е избран за пратеник на Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 
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6. Резултатот од дополнителниот избор на пра-
теник на Стопанскиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, во Изборната 
единица — Струмица I, е следен: 

Во изборната единица — Струмица I, од 178 
членови на Изборното тело на Општината Стру-
мица гласале 95 членови. За кандидатот Ристо Ту-
паров, гласале 94. Неважно гласачко ливче има 1. 

За пратеник е избран Ристо Тупаров, од Стру-
мица за кого гласало мнозинството членови на Из-
борното тело на Општината Струмица. 

7. Во прилог на овој извештај, Ви се доставу-
ваат и изборните акти кои се однесуваат на допол-
нителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во Изборната единица — Струмица I. 

Бр. 31 
29 јуни 1972 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Никола Алековски, е. р. 

Претседател, 
Киро Никовски, е. р 

Членови: 
1. Томо Пулејков, е. р. 
2. Перо Липковски, е. р. 
3. Зоге Грујовски, е. р. 
4. Милорад Антевски, е. р. 
5. Љубиша Варошлија, е. р. 

241. 

Врз основа на член 5 од Законот за Републич-
киот буџет за 1972 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ШТО ЌЕ СЕ 
ОСТВАРАТ ВО 1972 ГОДИНА ПО ОСНОВ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 

I. Од средствата за нестопански инвестиции 
што ќе се остварат во 1972 година по основ на ре-
публичкиот данок на промет, им се доделуваат на : 

1. Републичката заедница на образование 
— за адаптација и опремува-

ње на студентските домови 3.000.000 дин. 
— за учество во опремување-

то на средните училишта 1.000.000 „ 

2. Радио-телевизија Скопје 
— за учество во реализација 

на дел од инвестиционата 
програма на Радиотелеви-
зија Скопје 4.000.000 дин. 

3. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Ма-
кедонија" — Скопје 
— за поддржување на инве-

стиционата програма на 
НИП „Нова Македонија" 1.000.000 дин. 

4. Републичкиот секретаријат за култура 
— за учество во заштитата на 

спомениците на културата 1.000.000 дин. 

5. Комитетот за физичка култура 
— за учество во изградбата на 

смучарскиот центар — Ма-
врово, 200.000 дин. 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Куманово . . . 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Тетово 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Штип 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Прилеп 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Битола 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Струга 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Кавадарци . . . . 100.000 „ 

— за партиципација во из-
градбата и доградбата на 
атлетските патеки во оп-
штината Титов Велес . . . 100.000 „ 

6. Извршниот одбор за народна техника на СР 
Македонија 
— на Републичкиот центар за 

техничка култура при Со-
ветот на народната техника 
на СРМ — за учество во 
изградбата на домот . . . 

— на Домот за техничка кул-
тура во Кавадарци — за 
учество во изградбата на 
домот 

— на Домот за техничка кул-
тура во Штип — за учество 
во опремувањето на домот 

— на Домот за техничка кул-
тура во Берово — за уче-
ство во опремувањето на 
домот 50.000 „ 

7. Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика 
— на Специјалната болница за 

нервни и душевни болести 
„Бардовци" — за учество во 
изградбата на објекти за 
сместување на болни . . . 

— на Специјалната болница за 
костно-зглобна туберкулоза 
Охрид — за учество во до-
градбата на објекти . . . . 

—• на Клиниката за хируршки 
болести Скопје — за уче-
ство во санацијата и набав-
ката на опрема 

— на Клиниката за ортопед-
ски болести Скоше — за 
учество во санацијата и на-
бавката на опрема . . . . 

— на Клиниката за детски бо-
лести Скопје — за учество 
во набавка на опрема . . 

— на Институтот за патоло-
шка анатомија Скопје — за 
учество во набавка на оп-
рема 

— на Институтот за транс-
фузиологија и хематологија 
Скопје — за учество во са-
нација, набавка на коли и 
опрема 

150.000 дин 

200.000 

100.000 

1.000.000 дин. 

700.000 „ 

600.000 „ 

500.000 „ 

300.000 „ 

300.000 „ 

600.000 „ 
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8. Извршниот совет — Совет за иселенички 
прашања 
— за учество во изградбата 

на станови за повратници 4.000.000 дин. 

9. Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи 
— за адаптација и проширу-

вање на училиштето за 
внатрешни работи, изградба 
на гранични премини, на-
бавка на пловни објекти и 
за други потреби на Секре-
таријатот . 7.000.000 дин. 

10. Главниот штаб за народна одбрана 
— за потребите на општона-

родната одбрана 1.500.000 дин. 

II. Износите на средствата од претходната точ-
ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на приливот на 
средствата. 

III. Средствата распределени во точката 1 али-
неа 1 од оваа^ одлука ќе се користат според про-
грамата што ќе ја донесе Републичката заедница 
на образованието во согласност со Извршниот 
совет. 

IV. Средствата распоредени во точката 5 од 
оваа одлука ќе се користат според условите што 
ќе ги утврди Комитетот за физичка култура во 
согласност со Извршниот совет. 

V. Неискористени^ средства по оваа одлука 
ќе се пренесат во наредната година. 

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

БР- 12-1739/1 
29 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на ИЗ*ЈОШТ*Т/ГОТ совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

242. 
Врз основа на Амандман XXXVIII точка 4 на Ус-

тавот на СРМ, член 41 од Законот за опти^гтчеча 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" бр. 
25^72) и точка Зр од Одлуката за дополнување на 
Одлуката за максимипр^е на цените ттч гите ПРО-
ИЗВОДИ И услут-и (,.Службен лист нд С^^Т" бп ^3/71, 
6/7?!. 8/72. 11/72. 17/72, 19/72. 24/72, 26/72, 28/72 И 
30/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА, КРИТЕРИУМИ И 
УСЛОВИ ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОН-

ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА СВЕЖОТО МЕСО 

I. 

Општината може да одобри зголемување на 
цените на мало на одделни видови и категории на 
свежо месо во сообразност со мерилата, критери-
умите и условите утврдени со оваа одлука, 

П. 
Цената на свежото месо ќе се формира дефе-

ренцирано по градови и места, врз основа на досе-
гашните нивои и односи на цени, и врз основа на 
повеќегодишните движења на цените, а во рам-
ките на вкупното зголемување за СРМ од 8%. 

III. 
Во прометот на големо постојната цена на све-

жото месо ќе се зголеми во просек до 8%. Досе-
гашните услови за продажба остануваат неизме-
нети. 

IV. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
, Бр. 12-2096/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

243. 
Врз основа на Амандман XXXVIII точка 4 на 

Уставот на СРМ, член 41 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 25/72) и точка Зџ од Одлуката за максимирање 
на цените на сите производи и услуги („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 17/72, 
19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72 и 31/72), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА, КРИТЕРИУМИ И 
УСЛОВИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ 

I 

1. Работните организации кои вршат угости-
телски услуги (пансионско и друго угостителство), 
освен услугите на општествената исхрана, услуги-
те на ноќевањата и исхраната во бањите, кампо-
вите, објектите на работните организации (одмара-
лиште) — за услугите што ги вршат на надворешни 
лица и ноќевањата во угостителските објекти од 
„Ц" и пониски категории, цените на услугите ги 
формираат според условите на пазарот. 

П 
2. Работните организации од точка 1 од оваа 

одлука, чии цени на услуги се под непосредна 
општествена контрола, можат истите да ги зголе-
мат сразмерно на зголемените трошоци на работе-
њето настанати поради зголемување на цените на 
стоките и услугите кои влијаат на зголемувањето 
на тие трошоци. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-2178/2 Претседател 
3 јули 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

244. 
Врз основа на Амандман XXXVIII точка 4 на 

Уставот на СРМ, член 41 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 25/72) и точка Зе од Одлуката за максимирање 
на цените на сите производи и услуги („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 53/71. 6/72, 8/72, 11/72, 17/72, 
19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72 и. 31/72); Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА, КРИТЕРИУМИ И 
УСЛОВИ ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ 

УСЛУГИ 

I 

Цените на комуналните услуги, услугите за 
превоз на патници во градскиот сообраќај, стана-
рините и закупнините (во понатамошниот текст — 
комуналните услуги), што постоеле на денот на 
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влегувањето во сила на Одлуката за измена и 
дополнение на Одлуката за максимирање на це-
ните на сите производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 31/72), можат да се зголемат во соо-
бразност со мерилата, критериумите и условите 
утврдени со оваа, одлука. 

II 
Општината може да одобри различно зголе-

мување на цените во зависност од нивото на це-
ните, политиката за развој на тие услуги, оптова-
рувањето на стопанството и од политиката на стан-
дардот на населението со пониски лични при-
мања. 

До колку се врши различно зголемување на 
цените на комуналните услуги, стапката на зголему-
вањето во просек за општината може да биде нај-
многу до 8%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 12-2178/3 
3 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

245. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за изменување и допол-
нување на систематизацијата на работните места 
во Општинската геодетска управа во Прилеп бр. 
02-626/1 од 26 октомври 1971 година и на Одлу-
ката за изменување и дополнување на ранг-листа-
та на работните места во Општинската геодетска 
управа бр. 02-627/1 од 26 октомври 1971 година, до-
несени од работната заедница на управата на сед-
ницата од 22 октомври 1971 година во согласност 
со директорот, по одржаната јавна расправа на 2 
јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА одредбата на членот 3 од 
Одлуката за изменување и дополнување на сис-
тематизацијата на работните места во Општин-
ската геодетска управа во Прилеп бр. 02-626/1 од 
26 октомври 1971 година и одредбата на членот 
6 од Одлуката за изменување и дополнување на 
ранг-листата на работните места во Општинската 
геодетска управа бр. 02-627/1 од 26 октомври 1971 
година, донесени од работната заедница на упра-
вата на седницата од 22 октомври 1971 година во 
согласност со директорот, со кои одредби е опре-
делено дека овие одлуки ќе се применуваат од 1 
јануари 1971 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинската геодетска управа 
во Прилеп на начинот на кој управата ги објавува 
своите општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонка, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 1/72 од 23 
март 1972 година поведе постапка за оценување 
уставноста на одредбите на членот 3 и членот 6 
од одлуките означени во точката 1 на оваа одлука. 

Во текот на претходната постапка и на јавна-
та расправа Судот утврди дека работната заедница 
на Општинската геодетска управа во согласност со 
директорот на својата седница од 22 октомври 1971 
година донела: а) Одлука за изменување и допол-
нување на систематизацијата на работните места 
под бр. 02-626/1 од 26 октомври 1971 година, со 
кота се утврдени измени во пописот и описот на 
работните места и во условите за нивното зазе-
мале и б) Одлука за изменување и дополнување 
на ранг-листата на работните места под бр. 02-267/1 
од 26 октомври 1971 година, со која е извртено 
зголемување односно намалување бројот на бодо-

вите за вреднување на работните места и е пре-
двидено намалување на личниот доход од 10% на 
работниците што го немаат потребното работно 
искуство за работното место што го заземаат и 
што не положиле стручен испит. Судот исто така 
утврди дека во членот 3, односно во членот 6 од 
овие одлуки е определено дека тие ќе се приме-
нуваат од 1 јануари 1971 година. 

Со овие одлуки, според мислењето на Судот се 
утврдени нови основи и мерила на основа на кои 
работниците учествуваат во распределбата на сред-
ствата за лични доходи и е определено тие основи 
и мерила да се применуваат со повратно дејство. 

Во членот 206 од Уставот на СР Македонија 
е определено дека прописите и другите општи ак-
ти не можат да имаат повратно дејство и дека само 
со закон може да се определи одделни негови од-
редби и прописи донесени на основа на такви 
одредби да имаат повратно дејство. Судот смета 
дека уставното начело за забрана на повратно деј-
ство се однесува и на општите акти на работните 
организации. Според смислата на означената устав-
на одредба овие акти можат да имаат повратно 
дејство само кога се донесени заради примена на 
одделни законски одредби за кои е определено де-
ка имаат повратно дејство. Со постојните закони 
не е предвидена можност општите акти на работ-
ните организации со кои се утврдуваат основи и 
мерила за распределба на личните доходи да има-
ат повратно дејство. Согласно со тоа основите и 
мерилата според кои работниците учествуваат во 
распределбата на средствата за лични доходи тре-
ба однапред да бидат утврдени и тие не можат да 
се применуваат со повратно дејство. Затоа и од-
редбите на членот 3 односно членот 6 од означе-
ните одлуки со кои е предвидено тие да се при-
менуваат од 1 јануари 3971 година се во СПРОТИВ-
НОСТ СО членот 206 од Уставот на СР Македони-
ја Од друга страна, одредбите на општите акти на 
работните организации, со кои се утврдува само 
нова аконтапиона вредност на бодовите и се опре-
делува новата аконтациска вредност да се приме-
нува од почетокот на соодветната година, по мис-
лењето на Судот, немаат карактер на одредби со 
повратно детство во смисла на член 206 од Уста-
вот на СР Македонија, затоа што со тие одред-
би не се утврдуваат нови основа и топила, ниту 
се менуваат постојните односи меѓу работливите во 
распределбата на средствата за лични доходи. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Маке-
донија одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 1/72 
2 јуни 1972 година 

Скопје 
Го заменува 

Претседателот 
на Уставниот суд на Македонија, 

Судија 
Бвгени Димитров, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за здру-
женијата на граѓаните, објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 15/72, се потпаднала грешка поради 
што се дава 

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

ГРАЃАНИТЕ 

Во член 25 ред 1 наместо зборот „од" треба 
да стои зборот „до". 

Број 03-1221 
14 јуни 1972 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИ-
СИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

82. 
Врз основа на член 101 и 103, а во врска со 

член 102 од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението („Службен весник на СРМ" бр. 
21/71 год.), Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Скопје, на 
седницата одржана на 20. VI. 1972 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН 

ОДНОС 

I. 

Придонес за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита и здравствена заштита што само-
стојно ја утврдуваат осигурениците, во постојан 
месечен износ се плаќа: 

1. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои, по прописите за инвалид-
ско осигурување, се осигурени за сите случаи на 
инвалидност 60.— динари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно 60.— динари; 

3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување 60.— динари; 

4. за лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита 'за 
време на изведување на задачите на територијал-
ната одбрана 60.— динари; 

5. за уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет 60.— динари и 

6. за уживателите на инвалиднина по пропи-
сите за инвалидско осигурување и тоа само за 
случај на потреба од лекување во воска со повре-
дата или за заболување што предизвикало телесно 
оштетување на кое им припаѓа право на инвалид-
нина 10.— динари. 

П. 

Придонес за здравствена заштита во случај на 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести, во посто1ан месечен износ се плаќа: 

1- за учениците од средните училишта и сту-
дентиве во вишиве и високите школи, факултети, 
уметнички академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата 5.— динари; 

2. за липата кои учествуваат во младт/шски 
работни акции на кои. по прописите за инвалидско 
осигурување, се осигурени за сите случаи на ин-
валидност 5.— динари; 

3. зз липата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции 5.— динари; 

4. за липата кои се наоѓаат на преднојничка 
обука 5.— динари; 

5. за липата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита 5.— динари; 

6. за липата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време 5.— динари и 

7. за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита 5.— динари. 

Ш. 

За членовите на потесното семејство на југо-
словенски државјани во работен однос во стран-
ство, ако не им е обезбедено здравствена зашти-

та на членовите кои остануваат во Југославија од 
странскиот носител на осигурување, 65.— динари 
месечно. 

IV. 

Оваа одлука влегува во сила првиот нареден 
ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

02 — Бр. 16504/1 
22 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 

83. 
Врз основа на член 98 став 5 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението и 
точка X од Одлуката за регулирање работата на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 2/72 год.), Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Скопје, 
на својата седница одржана на 20. VI. 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I . 

Основицата за пресметување придонес за 
здравствено осигурување се утврдува и тоа: 

1. За работниците вработени ка ј приватните 
работодавачи, е личниот доход договорен меѓу ра-
ботодавачот и работникот, но не помалку од след-
ниот износ: 

—• неквалификувани работници 800,00 дан. 
— полуквалификувани работници . 1.000,00 дин. 
— квалификувани работници 1.200,00 дин. 
— висококвалификувани 

работници 1.500,00 дин. 
2. За домашните помошнички, е личниот доход 

договорен меѓу работодавачот и домашната помош-
ничка, но не помалку од 600 дин. месечно'. 

3. За учениците во стопанство, односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работ-
ници, за кои, покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или ка ј приватниот работодавач, е на-
градата што ја прима, но не помалку од след-
ниот износ: 

— за прва година 100,00 дин. 
— за втора година 200,00 дин. 
— за трета година 300,00 дин. 
4. За самостојните занаетчии, самостојни угос-

тители, самостојните превозници во јавен патен 
сообраќај и лицата што вршат адвокатура, е осно-
вицата од која управата за приходи пресметува 
придонес од личен доход од самостојно вршење на 
дејноста, но ,не помалку од 400 дин. месечно. 

5. За уметниците (писатели, ликовните умет-
ници, ликовните уметници на применетата умет-
ност, сценски уметници, композитори, признати му-
зички уметници — изведувачи, филмски уметни-
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ци, преведувачите на научни и литературни дела 
и артисти), се утврдува во зависност од годините 
на пензискиот стаж и тоа: 
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I до 10 години до 10 години 1.500.— 
П од 10 „ 20 од 10—18 „ 1.800.— 
Ш од 20 „ 30 „ од 18г-25 „ 2.300 
IV преку „ 30 преку 25 „ 2.900 

6. За лица што вршат определени верски функ-
ции, односно должности во рамките на верската 
заедница и нивните припадни органи, се утврдува 
во зависност од школската спрема и тоа: 

— за лица со висока стручна спрема 2.400.— 
— за лица со виша стручна спрема 1.900.— 
— за лица со средна стручна спрема 1.500.— 
— за останали осигуреници 1.200.— 

7. За лицата со наполнета 15 годишна возраст 
кои како членови на соодветни спортски органи-
зации, се занимаваат со спорт, е утврдениот личен 
доход од спортската организација, но не помалку 
од 830 динари месечно. 

8. За продавачите на печатот (колпортери) се 
утврдува 1.100 динари месечно. 

9. За носачите на багаж на железничките ста-
ници — членови на здружението на носачите на 
железница во Македонија, се утврдува на 830 ди-
нари месечно. 

10. За други лица што вршат самостојни про-
фесионални дејности во согласност со прописите 
за вршење на самостојна дејност, а не се опфате-
ни во точката 1 до 9 од оваа Одлука, основицата 
за пресметување е износот што го пријавува оси-
гуреникот, но не помалку од 830 динари. 

11. За лицата на доброволна практика (волон-
тери) што не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време се утврдува 830 динари ме-
сечно. 

12. За лицата на школување, стручно усовршу-
вање или постдипломски студии, кои поради тоа 
го раскинале работниот однос, како и за лицата кои 
организацијата, пред засновување на работен од-
нос со нив, ги упати како свои стипендијанти за 
практична работа во друга организација заради 
стручно оспособување, е месечниот износ на сти-
пендија^ . 

13. За југословенски државјани во работен од-
нос ка ј странски работодавач, ако не се задолжи-
телно здравствено осигурени според Законот на 
земјата во која се запослени или според меѓународ-
на спогодба, е основицата наведена во чл. 4 од 
Одлуката за привремено утврдување на основи-
ците и стапките на придонесот за здравствено оси-
гурување на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Скопје („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/71). 

14. За југословенските државјани вработени 
ка ј југословенските претставништва и организа-
ции во странство, ка ј меѓународни и други орга-
низации како и ка ј приватен работодавач, кои не 
оствариле личен доход пред стапување во работен 
однос во странство, основица за пресметување е: 

— за лица со висока стручна спрема 2.800 дин. 
— за висококвалификувани работници и лица 

со виша стручна спрема 2.100 динари. 
— за квалификувани работници и лица со сред-

на стручна спрема 1.700 динари. 
— за приучени работници и лица со нижа 

стручна спрема 1.300 динари. 

— за неквалификувани работници и лица без 
стручна спрема 1.000 динари. 

15. За лицата кои работат повеќе од полното 
работно време (дополнителна работа, граѓанско 
правен однос, договор за дело и др.), се средствата 
што ги остваруваат со работа повеќе од полно ра-
ботно време. 

П. 

За осигурениците наведени во точка 3, 11, 12, 
13, 14 и 15 од оваа одлука се пресметува и плаќа 
придонес за здравствено осигурување согласно чл. 
3 ст. 1 и 2 од Одлуката за привремено утврдување 
на основиците и стапките на придонесот за здрав-
ствено осигурување на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Скопје („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 42/71). 

Ш. 

Основиците утврдени под I од точка 1 до 14 
од оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1972 го-
дина, се пресметуваат во почетокот на секоја ка-
лендарска година на соодветни повисоки износи, со 
примена на валоризационен коефициент за порас-
тот на просечните лични доходи утврдени за ми-
натата година во СР Македонија, со тоа што до-
биените износи се заокружуваат на цели десетици 
нагоре. 

IV. 

Оваа одлука влегува во сила првиот нареден 
ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

Бр. 02-16505/1 
22. VI. 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по правната работа на тужителот Николина 
Перковиќ од Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ" бр. 
17, влез 2, стан бр. 6, против тужениот Звонимир 
Перковиќ, службеник од Скопје, сега со непознато 
место на живеење, за развод на брак, под П. бр. 
2497/71. 

Се повикува тужениот Звонимир Перковиќ од 
Скопје, сега со непознато место на живеење, во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да достави 
сегашна адреса. По истекот на овој рок, до колку 
тужениот не се јави или не достави точна адреса 
ќе му биде определен привремен старател кој ќе 
го застапува во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2497/71 од 
2. VI. 1972 година. (56) 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води по-
стапка по тужбата на Марија Јовановиќ, род. Дим-
чевска од Скопје, ул „Марксова" бр. 28, за развод 
на брак, против тужениот Јован Јовановиќ со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужениот Јован Јовановиќ во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во овој суд или да ја достави својата точна адреса. 
Во противно судот ќе му определи времен стара-
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тел, согласно со член 77 од ЗПП, кој ќе го заста-
пува до правосилното окончување на бракоразвод-
ниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2343 од 
25. VI. 1972 година. (68) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

ѓорѓиоска Јана од Прилеп, ул. „Борка Талески" 
бр. 185, поднесе тужба во овој суд, за развод на 
брак, против ѓорѓиоски Јордан од Прилеп, ул. „Егеј-
ска" бр. 41, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот 
е во неизвесност се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави до овој суд или да определи свој 
застапник. Во противно на истиот ќе му биде опре-
делен застапник, по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 139/72. (58) 

Сребриновски Ристо, од Шведска, застапуван 
од полномошникот Михајло Николовски, од Бито-
ла, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, 
против Гордана Сребриновска, од Битола, ул. „Бур-
гурот" бр. 45-а, сега во неизвесност. Бидејќи туже-
ната 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 противно на истата ќе 
& биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 226/72. (59) 
4 ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

На тужената Ставрева Царка од село Малено, 
со непозната адреса, во предметот на развод на 
брак, П. бр. 40/72, и се поставува за привремен за-
стапник Љубе Николов, приправник во Окружниот 
суд во Штип. 

Привремениот застапник ќе ја застапува туже-
ната во постапката се додека тужената или некој 
друг како полномошник ќе се појави пред судот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 40/72. (57) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 429, книга II е запишана под 
фирма: „Техно-петрол" — трговска работна орга-
низација за промет со индустриски стоки и нафте-
ни деривати на големо и мало — Тетово — Орга-
низација на здружен труд без сво!ство на правно 
лице — Бензинска пумпа во село Удово, Општина 
Валандово. Предмет на работењето на бензинската 
пумпа е промет со нафтени деривати. 

Бензинската пумпа е основана од работничкиот 
совет на Трговската работна организација за про-
мет со индустриски стоки и нафтени деривати на 
големо и мало ..Техно-петппл" — Тетово, со одлу-
ката бр. 0901-2763/5 од 1 VII. 1968 година, од одр-
жаната седница на 1. VII. 1968 година. 

Раководител наа бензинската пумпа е Пандев 
Костадин. 

Бензинската пумпа во село Удово ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 435 од 12. VIII. 1971 година. (1489) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 275, книга И е запишана под 
фирма: „Ангросервис" — трговско претпријатие на 
големо и мало, Куманово — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Продав-
ница бр. 26 во село Бедиње, Кумановско. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ко-
лонијални стоки, индиустриско-прехранбени стоки, 
електрични апарати за доаќинството, порцелан, ке-
рамика, емајлирани и поцинкувани производи, рав-

но и шупливо стакло, пластика, парфимерија, коз-
метика, тутунови преработки, кибрит, флаширани 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, брашно и 
мелнички производи, леб и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Ангросервис" — Ку-
маново, со одлуката бр. 02-2532 од 2. XII. 1968 го-
дина, од одржаната седница на 22. XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Станковиќ 
Круне. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 377 од 12. VIII. 1971 година. (1492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 149, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатија на големо и мало 
— Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно ладе — Продавница во Кума-
ново, ул. „Гоце Делчев" бр. 48. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на мешана 
стока. 

Продавницата е основана од. работничкиот совет 
на Земјоделското производно трговско претприја-
тие на големо и мало — Скопје, со, одлуката бр. 
03-71/1 од 5. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Есати Исен 
Имер. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, 
бр. 640 од 16, VIII. 1971 година. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 429, книга II е запишана под 
фирма: Техно-петрол" — трговска работна органи-
зација за промет со индустриски стоки и нафтени 
деривати на големо и мало — Тетово — Организа-
ција на здружен труд без својство на правно лице 
— Бензинска пумпа бр. 15 во Валандово. Предмет 
на работењето на бензинската пумпа е промет со 
нафтени деривати. 

Бензинската пумпа е основана од работничкиот 
совет на Трговската работна организација „Техно-
петрол" — Тетово, со одлуката бр. 0201-2174/4 од 
24. V. 1968 година, од одржаната седница на 24. 
V. 1968 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Камчев 
Нише. 

Бензинската пумпа бр. 15, во Валандово, ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански, суд во Скопје, Фи. 
бр. 436 од 12. VIII. 1971 година. (1490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 568, страна 365, книга III е запишана под 
фирма: Здружение на пензионерите и инвалидите 
на трудот во Гевгелија — Бифе „Сава Михаилов" 
— Гевгелија, ул. „Маршал Тто". Предмет на рабо-
тењето на бифето е вршење на угостителска деј-
ност — точење на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и приготвување на ладни јадења. 

Бифето е основано од Здружението на пензио-
нерите во Гевгелија, со одлуката на Извршниот од-
бор од одржаната седница на 24. III. 1971 година. 

Раководител на бифето е Белчев Д. Ристо. 
Бифето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-

должуваат Почков Сотир, претседател на одборот и 
Џишев Александар, книговодител, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 797 од 16. VIII. 1971 година. 1491) 



Стр. 492 — Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 6 јули 1972 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 774, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — Трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало за промет со мешани 
стоки и застапување на странски фирми — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница во Кичево, 
ул. „Маршал Тито" бр. 178. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на сите трговски сто-
ки освен прехранбени производи. Продавницата е 
основана од работничкиот совет на Трговското 
претпријатие „Снежана" — Грче Петров, со одлу-
ката бр. 424 од 3. IV. 1970 година, од одржаната 
седница на 27. И. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Калевски 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 970/70 од 12. VIII. 1970 година. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 722, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница во село Раец, 
Кавадарско. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со прехранбени производи. 

Продавницата е основна од советот на работ-
ната заедница „Македонија прогрес" — Скопје, со 
одлуката бр. 03-469/2 од 5. IV. 1969 година од одр-
жаната седница на 5. IV. 1969 година и решението 
бр. 09-391/1 од 21. IV. 1971 година, на Собранието 
на општината Кавадарци — Одделение за надзор 
и контрола. 

Раководител на продавницата е Јовановски 
Дичо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 646 од 16. VIII. 1971 година. (1505) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот приемни печат под назив „Универ-

зитет „Кирил и Методи" — Медицински факултет 
— Скопје — Институт за трансфузологија и хема-
толог^ а", се огласува за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство од III година, издадено од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Душ-
ко Стаменовски, ул. „Димче Јовчев" бр. 5, Кума-
ново. (1581) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Аца Велевиќ, ул. „Љ. Арсов" бр. 14, Куманово. (1878) 

Воена книшка издадена од В. П. 4689/11 — Ва-
љево на име Костадин Петровски, ул. „Трст" бр. 3, 
Битола. (1585) 

Воена книшка издадена од В.П. 2131/21 — Ча-
ковец на име Бошко Димитров ски, ул. „Струшка" 
бр. 27, Битола. (1587) 

Лична карта издадена од Прилеп на име Киро 
Кочоски, ул. „П. Котеска" бр. 12, Прилеп. (1588) 

Здравствена легитимација на име Менка Ко-
чоска, ул. „П. Котеска" бр. 12, Прилеп. (1589) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Менка Кочоска, ул. „П. Котеска" бр. 12, При-
леп. (1590) 

Здравствена легитимација на име Киро Кочо-
ски, ул. „П. Котеска" бр. 12. Прилеп. (1591) 

Воена книшка на име Стојанче Б. Стоилков-
ски, е. Ранковце Кр. Паланка. (1596) 

Лична карта на име Чамиле Черкези, ул. „П. 
Попоски" бр. 68, Гостивар. (1602) 

Воена книшка на име Трајче С. Здравков, е. 
Лесковица, Штип. (1607) 

Воша книшка на име Лазар К. Јанков, ул. 
„Гл. Прличев" бр. 2, Штип. (1610) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Димитар Петров, е. Аргулица, Штип. (1648) 

Воена книшка на име Димитар Петров, е. Ар-
а л и ц а , Штип, (1649) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име 
Незафет Идризи, ул. „Бл. Тоска" бр. 171, Тетово. 

(1663) 
Здравствена легитимација на име Незафет Ид-

ризу ул. „Б. Тоска" бр. 171, Тетово. (1664) 
Воена книшка издадена од В. П. 5379 — Чер-

номељ на име Трајко Киров Великовски, ул. „Ки-
ро Антевски" бр. 19, Куманово. (1934) 

Лична карта бр. 3552. издадена од ОВР — Ви-
ница на име Ратко Атанасов, ул. „Ангел Винички" 
бр. 25, Виница. (1965) 

Воена книшка издадена од Т. Велес на име 
Кенан Еминов, ул. „Крушевска" бр. 59, Т. Велес. 

(1970) 
Лична карта бр. 3787, издадена од ОВР — Ви-

ница на име Јордан Коцев, ул. „Борис Кидрич" бо. 
14, Виница. (1973) 

Возачка дозвола бр. 2661/19. X. 1971, издадена 
од ОВР — Гевгелија на име Благој Ликимов, е. 
Миравци, Гевгелија. (1974) 

Лична карта бр. 12240, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Благој Ликимов, е. Миравци, Гевге-
лија. (1975) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Гевгелија на име Благој Ликимов, 
е. Миравци, Гевгелија. (1976) 

Воена книшка на име Ќазим Сали Абдурама-
носки, е, Д. Татеши, Струга. (1980) 

Лична карта на име Ислам Иљази, е. Челопек. 
Тетово. (1981) 

Лична карта издадена од ОВР — Скопје на име 
Ељмаз АБДИОВСКИ, е. Јурумлери, Скопје. (1983) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име 
Рамиза Алитова, е. Боговиње, Тетово. (1984) 

Свидетелство од II и III клас, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Снежана Георгиевска, ул. „Кукушка" бр. 44, Ти-
тов Велес. (2001) 

Воена книшка на име Науме Стојаноски, о. 
Драслајца, Струга. (1995) 

Пасош бр. 314487, издаден од СВР — Битола 
на име Столе Митровски, Полј. школа, Битола. 

(2005) 
Воена книшка на име Поско Дуразоски, ул. 

„Г. Делчев" бр. 76, Струга. (2008) 
Воена книшка на име Благоја Р. Јованоски, 

ул. „Мице Козар" бр. 149, Прилеп. (2013) 
Лична карта на име Алим Таири, ул. „Проби-

штипска" бр. 37, Тетово. (2015) 
Свидетелство за И клас, издадено од Гимнази-

јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Соња 
Цветковска, ул. „756" бр. 12, Скопје. (2057) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Чедомир Јовановски, Скопје. (3909) 

Индекс бр. 14949, издаден од Вишата педагошка 
школа во Скопјен а име Лирија Аголи, Скоте . 

(3910) 
Воена книшка издадена од Панчево на име 

Санде Алексов ски, Скопје. (3911) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скоше на име Сашо Недановски, Скопје. (3912) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Владимир Јаневски, Скопје. (3913) 
Оружен лист бр. 1П5, издаден од ОВР — 

Скопје на име Крсто Младенов. Скопје. (3914) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верка Николовска, Скопје. (3915) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од УЗУС „Димитар Влахов" во Скопје на име На-
да Крстевска. Скопје. (3916) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибадет Гури, Скопје. (3917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Жиковска, Скопје. (3918) 

Воена книшка издадена од Гњилане, на име 
Фехмија Нијази, Скопје. (3919) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бошко Стаменовски, Скопје. (3920) 

Оружен лист бр. 2615, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Асан Салиевиќ, Скопје. (3921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хусеин Сали, Скопје. (3922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Ристов, Скопје. (3923) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Димче Ангеловски, Скопје. (3924) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдула Џелили, Скопје. (3925) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Г. Делчев", е. Г. Лисиче на 
име Јонче Василевски, Скопје. (3926) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Бахри е и Букурие Ајдари, Скопје. 

(3927) 
Свидетелство за завршена I година, издадено 

од Економското училиште „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Трајанка Тасева, Скопје. (3928) 

Воена книшка издадена од В. П. 1394 — Ново 
Место на име Александар Љ. Милков ски. Скопје. 

(3929) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ирина Шерешова, Скопје. (3930) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Нада Русева, Скопје. (3931) 
Индекс бр. 4875, издаден од Медицинскиот фа -

култет — Скопје на име Слободанка Блажева, 
Скопје. (3932) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Антевска, Скопје. (3933) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ибраим Бајрам, Скопје. (3934) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Прошев, Скопје. (3935) 

Индекс бр. 3916, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Нада блоковска, Скопје. 

(3936) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зоран Столиќ, Скопје. (3937) 
Индекс бр. 13656, издаден од Филозофскиот фа- ' 

култет на име Надежда Јованчева, ул. „Петар Драп-
шин" бр. 11, Куманово. (3938) 

Свидетелство од IV година, издадено од Средно 
хемиското училиште на име Јордан Ноктов, ул. 
„Љубен Весов" бр. 40, Т. Велес. (3939) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновић — Тетово на име Недан 
Симјаноски, е. Брвеница, Тетово. (3940) 

Свидетелство од VIII одделение на име Шеип 
Фетаи, е. Одри, Тетово. (3941) 

Сообраќајна дозвола бр. 2642. издадена од ОВР 
— Тетово на име Трговско претпријатие „Универ-
зал" — Тетово, ул,. „Илинденска" бр. 228, Тетово. 

(3942) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Стојче В. Мирчев, ул. „Пионерска" бр. 30, Ка-
вадарци. (3943) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тоде Стојаноски, е. Жилче, Тетово. (3944) 

Свидетелство бр. 29 на име Марија Петревска, 
е. Стенче, Тетово. (3945) 

Работна книшка на име Џемал Саити, ул. „Б. 
Тоска" бр. 69, Тетово. (3946) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „В. Прке", е. Бла-
тец на име Блаже Ј. Филипов, е. Блатец, Кочани. 

(3947) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето во е. Живојно на име Крсте Крстев-
ски, е. Живојно, Битола. (3948) 

Диплома, издадена од учителската школа во 
Гостивар на име Нури Колеци, ул. „Д. Села" бр. 
11, Гостивар. (3949) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нада Димовска, ул. „Смилево" бр. 
41, Битола. (3950) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Крсте Мисирков" — е. Ст. Ла-
гово на име Невена Јосифоска, ул. „Тризла" бр. 124, 
Прилеп. (3951) 

Здравствена легитимација н име Стојан Антев-
ски, ул. „Славко Лумбарко" бр. 6, Битола. (3953) 

Свидетелство од VIII одделение на име Љу-
бенка Димова, ул. „М. Горки" бр. 9, Т. Велес.(3954) 

Свидетелство од VIII одделение на име Донка 
Ацкова, ул. „Алексо Демниев" бр. 9а, Т. Велес. 

(зда5) 
Оружен лист рег. бр. 958, издаден од ОВРГ1 — 

Тетово на име негре худ.ерџаноски, ул. „М. Тито" 
бр. Јн, 'летово. (ЗД56) 

диплома од средна економска школа на име 
Роберт леско, -Д ј̂-ах, 'Г. велес. (39о8) 

работна книшка рег. Ор. 624, серија бр. 
на име лазо Л. Јанчев, ул, „Јар. Џунови" бр. 26, 
Кавадарци. (395У) 

свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од средно текстилното училиште — Тетово на 
име Влашка Д. симеонова, ул. „Струшка" бр. 8, 
Тетово. (3960) 

Свидетелство бр. 23/65 за висококвалификуван 
работник на ме Димитрија Т. Тодоровски, Чешел 
11/10, Тетово. (3961) 

Свидетелство издадено од „Кочо Рацин" — При-
леп на име Сокле димитриески, ул. „Драган Ди-
мески" бр. 17, Прилеп. (3962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нада Петреска, е. Подмол, Прилеп. 

(3963) 
Свидетелство издадено од Средна текстилна 

школа — Скопје на име Трајанка Драгачева , ул. 
„Бл. Горев" бр. 169, Т. Велес. (3964) 

Свидетелство издадено од Нижа земјоделска 
школа — Штип на име Трајанка Драскачева, ул. 
„Бл. Горев" бр. 169, Т. Велес. (3965) 

Работна книшка на име Миленко Стојановски, 
Гостивар. (3966) 

Свидетелство бр. 34 за завршено VIII одделе-
ние, издадедно од Осумгодишно^ училиште во е. 
Студеничани на име Мемет Дода, е. Морани, Скопје. 

(3967) 
Здравствена легитимација на име Сотир Да-

фовски, ул. „Цар Самоил" бр. 20, Битола. (3968) 
Свидетелство издадено од „Киро Гаврилоски" 

— Прилеп на име Горе Трајкоски, ул. „Цане Или-
ески" бр. 40, Прилеп. (3969) 

Свидетелство издадено од Училиштето „Крсте 
Мисирков" — Прилеп на име Гоце Ѓорѓиоски, ул. 
„Ленин" бр. 77, Прилеп. (3970) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Виолета Кимоска, ул. „Орде Чо-
пела" бр. 73 — Варош. Прилеп. (3971) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Кора 
Тошева, Т. Велес. (3972) 

Возачка дозвола бр. 2789, издадена од ОВР — 
Тетово на име Благоја Стаматовски, ул. „Илинден-
ска" бр. 21, Тетово. (3974) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Економското училиште „Ч. Филипоски" — Гости-
вар на име Манојло Кончески, ул. „Слободан Пе-
носки" бр. 1, Гостивар. (3977) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Добре Јованоски" — Прилеп 
на име Спасија Шеикоска, ул. „Тризла" бр. 511, 
Прилеп. * (3978) 

Индекс, издаден од Вишата педагошка школа 
во Битола на име Слободанка Наумоска, е. Врбја-
ни, Прилеп. (3979) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Брод Македонски на име Крсте Стефаноски, е. Вол-
че, М. Брод. (3980) 
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Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „11 Октомври" на име Јордан 
Николоски, ул. „ленин" бр. 78, прилеп, (3981) 

Свидетелство од Ш година, издадено од Хеми-
ското училиште во Т. Велес на име Борис Илиев-
ски, ул. „чаплина" бр. 25, Скопје. (3982) 

Свидетелство од VIII одделение на име Бил-
бил крајчевски, е. Волче, Гостивар. ОшЗ) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „.ванчо Прке" — Виница на име Цве-
танка ристевска, Виница. (ЗДО6) 

Работна книшка на име Стеван Мицевски, е. 
Трново, Битола. (3987; 

Здравствена легитимација на име Бранко Стан-
о с к и , ул. „11 Октомври" ор. 121, Прилеп. (3968) 

Свидетелство на име Здравка Рафаилоска, е. 
Стенче, Тетово. (3989) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Т. Ангеловски, Скопје. (3990) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Спасија и Гордана Најдоски, Скопје. 

(3991) 
Здравствена легитимација издадена од З С о — 

Куманово на име .Лзуоомир Велиноски, Скопје. 

Работна книшка издадена од Крива Паланка на 
име павле .^тановски, скопје. (3993) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСи — 
Скопје на име Мирко стојановски, скопје. (3994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам калиси, скопје. (3995) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко д ОЈ ниновски, скопје. (3996) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСо — 
Скопје на име Душко Јанковски, скопје. (3997) 

Работна книшка издадена од Д. Хисар на име 
Крстана соколовска, Скопје. (3998) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лена Митова , Скопје. (3999) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Милица В. Џинова, Скопје. (4000) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Петковски, Скопје. (4001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Богоев, Скопје. (4002) 

Индекс бр. 14562, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Јелена Стојановска, 
Скопје. (4003) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје 
на име Бехија Зумберовиќ, Скопје. (4004) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Димовска, Скопје. (4005) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Далиповски, Скопје. (4006 

Работна книшка рег. бр. 21445, издадена од 
Куманово на име Љубинка Нешковиќ, Скопје. (4007) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од УМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на 
име Екрем Гавази, Скопје. (4008) 

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУ-
ЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Горѓи Бил-
бил овски, Скопје. (4009) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Феиме Бекир. Скопје. (4010) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дијана Руси, Скопје. (4011) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Машуловић, Скопје. (4012) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Христовски, Скопје. (4013) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓоко Николовски, Скопје. (4014) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Николовска,, Скопје. (4015) 

Индекс бр. 11172, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Славе Гиевски, Скопје. 

(4016) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Јонче Смугрески" 
— е. Обртани — Прилепско на име Стеван Секу-
ловски, Скопје. (4017) 

Работна книшка издадена од Св. Николе на 
име Јанко Јанков, Скопје. (4018) 

Оружен лист рег. бр. 2806, издаден од УВР — 
Скопје на име Цветко Даутовски, Скопје. 4019) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Трајковски, Скопје. (4020) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Вера Златанова, Скопје. (4021) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нацка Зонка, Скопје. (4022) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Трговското училиште во Скопје на име Ибраим 
Бајрамов, Скопје. (4023) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сотир Ристовски. Скопје. (4024) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џелал Сејфула, Скопје. (4025) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Лазаревска, Скопје. (4026) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Јакимовски. Скопје. (4028) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Стојкова, Скопје. (4029) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Димитрова, Скопје. (4030) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Поповски, Скопје. (4031) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното вечерно училиште во Скопје на име Ос-
ман Гавази, Скопје. (4032) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Јакимовски, е. Псача, Кр. Па-
ланка. (4033) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Раде Јакимовски, е. Псача, Кр. Паланка. (4034) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миленија Илиевска, Скопје. (4035) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гроздан Драгиќ, Скопје. (4036) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кама Селим, Скопје. (4037) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдула Ставилсу, Скопје. (4038) 

Индекс бр. 15094, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Гордана Лазиќ, Скопје. 

(4039) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Верка Славков ска, Скопје. (4040) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Васил Клекачкоски. Скопје. (4041) 
Работна книшка издадена од Бугојно на име 

Мурадиф Реџепових Скопје. (4042) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Крсто Георгиевски, Скопје. (4043) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име ѓорѓија Николовски, Скопје. (4044) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Каусере Сеља, Скопје. (4045) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Лиле Миленковска, Скопје. (4046) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сунчица Ангеловска, Куманово. 
(4047) 

Воена книшка издадена од В. П. 4545/1 — За-
греб на име Камил Муртезаноски, Скопје. (4048) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Решат Рахим овски, Скопје. (4049) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јане Димовски, Скопје. (4050) 

Уверение за завршен курс за квалификуван 
работник — електро инсталтер, издадено од Заво-
дот за запослување — Скопје на име Јане Димов-
ски, Скопје. (4051) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Стојанова, Скопје. (4052) 

Оружен лист бр. 74 и 281 ,издаден од ОВР — 
Скопје на име Петко Ангеловски, Скопје. (4053) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Граорковска, Скопје. (4054) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Блага Костова, булевар „1 Мај" бр. 
96, Битола. (4056) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мубаџе Рановска, ул. „Козјак" бр. 
28, Битола. (4057) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Училиштето во е. Брод на име Вељко 
Ѓорѓиевски, ул. „31" бр. 13, Битола. (4058) 

Работна книшка на име Божидар Бојдевски, 
ул. „ЈНА" бр. 26, Куманово. (4059) 

Свидетелство издадено од Училиштето за уче-
ници во стопанство „Коле Неделковски" — Т. Ве-
лес на име Елена Илиева, ул. „Крушевска" бр. 29, 
Т. Велес. (4062) 

Здравствена легитимација бр. 46905 на име 
Абдилџемил Бајрами, е. Порој, Тетово. (4063) 

Здравствена легитимација на име Селвер Ме-
мети, е. Гермо, Тетово. (4064) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Стив Наумов" — 
е. Бешиште на име Тоде Пашовски, е. Бешиште, 
Прилеп. (4065) 

Свидетелство за квалификуван работник на 
име Милица Лефкова, ул. „Бл. Кирчов" бр. 20, Т. 
Велес. (4066) 

Возачка дозвола бр. 868/3, издадена од СВР 
Берово на име Даут Јашар Арифовски. Берово. 

(4067) 
Возачка дозвола бр. 3427, издадена од ОВР — 

Тетово на име Сотки Ајрула Бајрами, е. Џепчиште, 
Тетово. (4068) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Ванчо Прке" — Виница на име Или-
ја Јане Манев, Виница. (4069) 

Работна книшка бр. 93063, издадена од Општин-
ското собрание Виница на име Димитри Јануш Ми-
хајлов, Виница. (4072) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — е. Бешиште 
на име Ќира Манчевска, е. Бешиште, Прилеп. (4073) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „К. Рацин" — При-
леп на име Лепосава Пипејчук, ул. „Републикан-
ска" бр. 123, Прилеп. (4074) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„11 Октомври" — Прилеп на име Методија Белко-
ски, ул. „Мукос" бр. 18, Прилеп. (4075) 

Свидетелство од VIII одделение на име Грозда 
Петрова, ул. „Алексо Демниев" бр. 9а, Т. Велес. 

Свидетелство на име Трајче Теовски, е. Би-
стрица, Т. Велес. (4077) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Де-
санка Т. Бабунска, Т. Велес. (4078) 

Свидетелство бр. 42 за квалификуван електри-
чар на име Абдулчетик Локче, Гостивар. (4081) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Стив Наумов" — е. Пласница на име Касум Усеи-
носки. е. Пласница. Прилеп. ^ (4083) 

Диплома за шнајдерски курс на име Анѓелина 
Анѓелова, нас. Превалец, Т. Велес. (4084) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Тодор Јожев" — 
нас. Чашка на име Трајче Станчев, е. Ново Село, 
Т. Велес. (4085) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Централното основно 

училиште „Реџо Рушит Зајази", е. За јаз, врз осно-
ва на член 10 од Правилникот за работни односи 
и одлуката на училишниот совет распишува 

К О Н К У Р С 

за следниве работни места за учебната 1972/73 го-
дина во Централното училиште на албански на-

ставен јазик — предметна настава 

1. Еден наставник по француски јазик со до-
полнување на часови по македонски јазик за оп-
ределено време. 

2. Двајца наставници по математика. 
3. Еден наставник по ликовно воспитување со 

дополнување на часови. 
4. Еден наставник по музичко воспитување со 

дополнување на часови. 
5. Еден наставник во физичко воспитување. 
6. Еден наставник по ОТО за определено време. 

Во Централното училиште на македонски наставен 
јазик — предметна настава 

7. Еден наставник по македонски јазик. 
8. Еден наставник по биологија, хемија и при-

рода. 
9. Еден наставник по математика. 
10. Еден наставник по ОТО со дополнување на 

часови по физика и српскохрватски јазик за опре-
делено време. 

Во подрачното училиште на албански наставен 
јазик — одделенска настава 

11. Еден наставник — учител во подрачно учи-
лиште — За јаз „Гума" на неопределено време. 
12. Еден наставник — учител на определено 
време. 

У с л о в и : Кандидатите од точката еден до 
точката 10 треба да имаат завршено ПА, соодветна 
група — предметна настава. 

Кандидатите за подрачните училишта треба да 
имаат завршено ПА, отсек одделенска настава, или 
учителска школа. 

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

Од Конкурсната комисија 

Работната заедница на Монтажно-инсталатер-
еката задруга „Термомонт" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за работното место директор на задругата. 
Услови: 
Кандидатот покрај општите услови предви-

дени со Законот за работни односи, треба да ги ис-
полнува и следните: 

—• да е машински техничар со 5 (пет) години 
работно искуство, 

— да е висококвалификуван работник и да има 
8 (осум) години работно искуство, 

— да не е казнуван за стопански криминал. 
Молбите и потребната документација се доста-

вуваат до Задругата „Термомонт" — Скопје, на ул. 
„Чаирска" б.б. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

(Од Конкурсната комисија). (1007) 

Работната заедница на Службен весник на СРМ — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за работното место ш е ф на сметководство 
Услови: 
Покрај општите услови, предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

Да има завршен економски факултет, со прак-
тика најмалку една година на финансиски работи. 

Кандидатите се должни кон пријавата да при-
ложат потребни документи дека ги исполнуваат 
условите. За машки пол да му е регулирана вое-
ната обврска. Пријавите со некомплетирани доку-
менти нема да се земаат во обзир. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Пријавите со прилозите се поднесуваат на гор-
ната адреса со ознака: „за Конкурсна комисија", а 
потребни информации можат да се добијат на тел. 
32-836. 
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Конкурсната комисија при Археолошкиот музеј — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место АРХЕОЛОГ 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 
— да имаат завршен Филозофски факултет —1 гру-

па археологија; 
— проведени најмалку 5 (пет) години во струката; 
— да ги исполнуваат сите услови по Законот за ра-

ботните односи. 
Личен доход според Правилникот за распределба 
на личните доходи на Музејот. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со сите потребни документи да се доста-
ват до Археолошкиот музеј, најдоцна до 15-от ден 
од неговото објавување. 

(1006) 

У с л о в и : Кандидатите треба да ги исполну-
ваат условите предвидени во член 39, 40 и 53 од 
Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/67). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Потребните документи се доставуваат до Сове-
тот на Институтот преку архивата. 

Од Советот на Институтот 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Врз основа на член 57 од статутот на Претпри-
јатието „Водовод и канализација" — Струмица, 
Конкурсната комисија на претпријатието „Водовод 
и канализација" — Струмица распишува 

К О Н К У Р С 
за именување на директор (реизбор) 

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

— да има висока стручна подготовка, технички 
факултет — општа градежна насока или хидро 
насока; 

— да поседува успешно работно искуство на 
соодветна струка односно во раководење на сродни 
работни организации; 

— да има вкупно 5 години работен стаж, од 
кои 3 години на раководно работно место. 

Молбите со биографии и податоци за стручната 
подготовка и работното искуство да се достават до 
Конкурсната комисија на претпријатието „Водовод 
и канализација" — Струмица, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Молби со непотполна документација нема да се 
разгледуваат. (1005) 

Советот на Ветеринарниот институт на СРМ — 
Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за избор во научни звања: 

1. Еден научен советник во рефератот „Општо 
бактериолошко-серолошко". 

2. Еден научен советник во рефератот за „Па-
тологија на говеда". 

3. Еден асистент во рефератот по „Вирусоло-
гија". 

4. Еден асистент во рефератот по „Патолошка 
анатомија". 

5. Еден асистент во рефератот по „Патологија 
на свињи". 

6. Еден асистент во рефератот по „Броматоло-
гија". 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Закон за прекинување на бременоста 481 
Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на програма 
за користење на дел од приходите од ре-
публичките судски такси до 1975 година 483 
Одлука за избор на судии во Републич-
киот совет за прекршоци — — — — 484 
Одлука за разрешување на претседате-
лот на Окружниот стопански суд во 
Штип — — — — 484 
Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиени-
те краишта — — — — — — — — 484 
Одлука за избор на член на Одборот за 
урбанизам, станбени и комунални пра-
шања на Републичкиот собор — — — 484 
Одлука за избор на судии-поротници во 
Републичкиот совет за прекршоци — — 485 
Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од дополнителниот 
избор на пратеник за Стопанскиот собор 
на Собранието на СРМ во Изборната еди-
ница — Струмица I — — — — — — 485 
Одлука за распоредување на средствата 
за нестопански инвестиции што ќе се 
остварат во 1972 година по основ на ре-
публичкиот данок на промет на стоки на 
мало — — — — — — — — — 486 
Одлука за поблиските мерила, критериу-
ми и услови за непосредна општествена 
контрола на цените на свежото месо 487 
Одлука за поблиските мерила, критери-
уми и услови за зголемување на цените 
на угостителските услуги — — — — 487 
Одлука за поблиските мерила, критери-
уми и услови за непосредна општествена 
контрола на цените на комуналните ус-
луги — — — — — — — — — 487 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 1/72 од 2 јуни 1972 година — — 488 
Исправка на Законот за здруженијата на 
граѓаните — — — — — — — — 488 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

Одлука за постојаните износи на придо-
несите на здравствено осигурување на 
одделни категории лица надвор од рабо-
тен однос — — — — — — — — 489 
Одлука за висината на стапките и за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање придонесот за здравственото оси-
гурување за одделни категории осигуре-
ници — — — — — — — — — 489 


