
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 26 мај 1976 
С к о п ј е 

Број 17 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

161. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот 
законик, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 5 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Симка Апостолова Кузманова, од Титов Ве-

лес, 
2. Мичо Методија Робев, од Скопје, 
3. Ирена Едвард Робева, од Скопје. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Рефик Веат Велија, од е. Форино, 
2. Софре Никола Настевски, од Скопје, 
3. Љупчо Душан Илиевски, од Скопје, 
4. Милисав Ристо Талевски, од Прилеп, 
5. Трајко Јордан Поповски, од Демир Хисар, 
6. Никола Блажо Петрушевски, од Скопје, 
7. Љубомир Коце Кузмановски, од е. Уланци, 
8. Алили Кемал Беќир, од е. Порој. 

III 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Лазо Иље Мишков, од е. Сетино, 
2. Горѓи Илија Стефановски, од Скопје. 

IV 
Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Љиљана Цане Ѓорѓиевска, од Крива Па-

ланка, 
2. Џемаил Абдула Шаќиров, од Скопје, 
3. Митко Благој Анастасов, од Делчево, 
4. Томе Коста Коровеш, од Охрид, 
5. Борис Горѓи Ѓорѓиев, од Делчево. 

V 
Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Пано Коле Шалев, од Скопје, 
2. Драгослав Вано Коцев, од Кавадарци. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 

година на: 
1. Павле Јордан Лазаревски, од Гостивар, 
2. Огњан Јордан Ристов, од е. Јакимово. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 06-246 
5 мај 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

162. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72) и точка 1 од Одлуката за начинот на 
формирање на цените за прехранбени производи 
и за вештачки ѓубриња во прометот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 43/75), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
ВО ПРОМЕТОТ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Цените на вештачките ѓубриња од домашно 
производство, односно од увоз, во прометот на го-
лемо и на мало се формираат калкулативно. 

2. Организациите на здружениот труд, што вр-
шат промет на големо и промет на мало на веш-
тачки ѓубриња, за покривање на своите трошоци 
во прометот можат да засметуваат вкупна маржа 
најмногу до 6,5% на набавната цена која се одне-
сува за сите учесници во прометот (за увозникот, 
за прометот на големо и за прометот на мало). 

Маржата од ставот 1 на оваа точка се засме-
тува на набавната цена на вештачките ѓубриња. 

Како набавна цена во смисла на оваа одлука, 
се подразбира фактурната цена зголемена за за-
висните трошоци. 

Како фактурна цена се подразбира износот 
засметан во фактурата на добавувачот (нето фак-
турна цена). 

Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и растовар, трошоците за транс-
портот од складот на добавувачот до складот на 
купувачот, трошоците на транспортот од складот 
на купувачот до неговите продавници, односно^ про-
дажните места, ако тие се оддалечени повеќе од 
10 км. од складот и трошоците на осигурувањето 
на стоката во транспортот. 

Како зависни трошоци за вештачките ѓубриња 
од увоз можат да се засметуваат само зависните 
трошоци што ќе настанат по испораката франко 
југословенска граница. 

3. Организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на вештачки ѓубриња, за набавените 
количини на вештачките ѓубриња вон сезона по 
несезонски цени, можат да ги продаваат во сезо-
ната по сезонски цени, формирани со примена на 
маржа на набавна сезонска цена. 

4.Не се смета за зголемување на маржата из-
носот на позитивната разлика во цените што ја 
пресметуваат организациите на здружениот труд, 
како разлика помеѓу постојната продажна цена на 
залихите и продажната цена на вештачките ѓубри-
ња, што се набавени подоцна, ако таа разлика во 
цени се пресметува и внесува на посебна сметка 
за разграничување (сметка од групата 29), која 
може да се користи за покривање на негативните 
разлики во цени. 

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

, Бр. 12-1123/1 Претседател 
29 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
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163. 
Врз основа на член 6, став 4 од Законот за Ре-

публичкиот буџет за 1976 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 46/75), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСТВАРЕНИТЕ 
ПРИХОДИ НА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Од сопствените приходи што републичките 
органи ќе ги остварат од извршените услуги во 
1976 година, намалени за материјалните расходи 
направени за остварување на тие приходи, им се 
отстапува дел од 40% на самостојно располагање. 

2. Средствата од претходната точка одделните 
органи можат да ги користат за следниве намени: 

а) Републичката геодетска управа, Републич-
киот хидрометеоролошки завод, Републичкиот за-
вод за статистика и Клубот на делегатите: 

— 60% за набавка на опрема; и 
— 40% за додатно стимулирање на вработените. 
б) Републичкиот завод за техничка соработка: 
— 80% за набавка на опрема; и 
— 20% за додатно стимулирање на вработените. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 12-975/1 
23 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

164. 
Врз основа на член 23 од Законот за Репуб-

личкиот буџет за 1976 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТО-
ПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕ-

РЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распределба на средствата 
за изградба и опремување на нестопански објекти 
што се од општ интерес за Републиката за 1976 
година („Службен весник на СРМ" бр. 9/76), во 
точката 1 по потточката 9), се додава нова потточ-
ка која гласи: 

„10) Извршен одбор за изградба на споменикот 
во Крушево 

— за изградба на Споменикот 
— на Национално-ослободител-

ната борба и Илинденското 
востание во Крушево 4.040.000 дин". 

2. Во точка 1, потточка 10), која станува 11), 
износот „8.520.000" се заменува со износот 
„4.480.000". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-1197/1 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

165. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за 

основање на организација за приредување игри на 
среќа („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗ-
НОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИ-
ТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОКОТ НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА ВО 1976 ГОДИНА 

1. Делот од приходот на организацијата на 
здружениот труд за приредување игри на среќа 
— Лотарија на Македонија, наменет за финанси-
рање на социјално-хуманитарните дејности и за 
развој на физичката култура, во вкупен износ од 
27.047 илјади динари, се распределува: 

во ООО динари 
а) За социјално-хуманитарните деј-

ности 10.582 
— Сојуз на здруженијата на 

борците од НОВ на СРМ 
— Црвен крст на Македонија 
— Сојуз на друштвата на мен-

тално неразвиените лица во 
СРМ 
1) за редовна дејност 
2) за работни простории на со-

цијално-хуманитарните ор-
ганизации 

— Сојуз на слепите на СРМ 
— Сојуз на глувите на СРМ 
— Сојуз на трудовите инвали-

ди на СРМ 
— Совет за грижи и воспиту-

вање на децата на СРМ 
— Сојуз за спорт и рекреација 

на инвалидите на СРМ 
— Народна техника на СРМ 
— Сојуз за борба против алко-

холизмот и наркоманијата 
— Здружение на дистрофича-

рите на СРМ 
— Здружение на цивилните ин-

валиди од војната 
— Сојуз на друштвата на де-

фектолозите на СРМ 
— Здружение на социјалните 

работници на СРМ 
— Здружение на клубовите на 

лекувани алкохоличари 
— Здружение за помош на ли-

ца заболени од мултиплекс-
склероза 

б) За развитокот на физичката 
култура за изградба на објекти 10.876 

в) За фудбалскиот сојуз на Југо-
славија за користењето на ка-
лендарот на натпреварување 
(10°/о од планираниот промет на 
спортската прогноза) 5.589 

2. Средствата од точка 1 под б) Лотаријата на 
Македонија ќе им ги уплатува на заедниците на 
физичката култура во општините, сразмерно на 
учеството во остварената уплата на спортската 
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прогноза, кои ќе се користат за изградба, опре-
мување и инвестиционо одржување на објектите за 
физичка култура. 

3. Ако Лотаријата на Македонија не го оства-
ри финансискиот план за 1976 година, на органи-
зациите од точката 1 на оваа одлука сразмерно 
ќе им бидат намалени средствата утврдени со оваа 
одлука. 

4. Ако Лотаријата на Македонија оствари при-
ход поголем од износот утврден со финансискиот 
план за 1976 година, разликата на повеќе остваре-
ниот приход ќе им биде распределена на орга-
низациите од точката 1 на оваа одлука според 
нивното учество во користењето на средствата рас-
поредени со оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 12-979/1 
23 април 1976 година 

Скопје 

на 
Претседател 

Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

166. 
Врз основа на член 7, став 1 од Законот за 

основање на организација за приредување игри на 
среќа („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЛОТАРИ-
ЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1976 ГОДИНА 

167, 

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за на-
чинот на пополнување на работни места со не-
полно работно време („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/69, 35/69 и 24/73), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИ-
ЈА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА СО НЕПОЛНО 
РАБОТНО ВРЕМЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател на Републичката комисија за давање 
согласност за пополнување на работни места со 
неполно работно време, поради истечување на ман-
датот на Душко ѓорѓиев. 

И. За претседател на Републичката комисија 
за давање согласност за пополнување на работни 
места со неполно работно време се именува: 

Милан Хорват, член на Извршниот совет и 
републички секретар за труд. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-818/1 
25 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

1. Приходот што ќе го оствари организацијата 
на здружениот труд за приредување игри на среќа 
— Лотаријата на Македонија во 1976 година, по 
одбивањето на износот за исплата на добивките, 
се распределува на следниве корисници: 

168. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 122 став 1 
од Законот за внатрешни работи („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/72), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕК-
РЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Од редовната, вонред-

ната и експрес лота-
ријата 56,00 

2. Од Спортската прог-
ноза 

44,00 

— 56,00 44,00 

3. Од приходите на Лото 28,00 28,00 44,00 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 12-978/1 
23 април 1976 година 

Скопје 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
Александар Отљански, во смисла на член 122 
став 1 од Законот за внатрешни работи, поради 
остварување право на старосна пензија, сметано 
од 31. 12. 1975 година. 

2. Со ова решение се заменува решението на 
Извршниот совет бр. 12-33/1 од 29. 12. 1975 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-33/2 
29 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. Благој Попов, е. р. 
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169. 

Врз основа на член 10 од Општествениот до-
говор за висината и начинот на здружување и 
користење на средствата насочени за позабрзано 
решавање на станбените потреби на учесниците од 
Народноослободителната војна („Службен весник 
на СРМ" бр. 1/76), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
КОМИСИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗДРУЖЕНИ-
ТЕ СРЕДСТВА НАСОЧЕНИ ЗА ПОЗАБРЗАНО РЕ-
ШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА 

I. За членови на Заедничката комисија за рас-
пределба на здружените средства насочени за по-
забрзано решавање на станбените потреби на 
учесниците во Народноослободителната војна, со 
мандат од 4 години, се именуваат: 

1. Љубомир Пејовски, помошник на генерал-
ниот директор на Службата на општественото кни-
говодство — Скопје; 

2. Панче Миркуловски, претседател на Коми-
сијата за работни и животни услови на Претседа-
телството на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-819/1 
25 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

170. 

Врз основа на член 9 од Законот за филмот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собранието на СРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. За индивидуален работоводен орган на Ки-
нотеката на Социјалистичка Република Македо-
нија, се именува 

— Атанас Петровски, филмски работник од 
Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

ј 

Бр. 12-822/1 
25 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

171. 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управниот 
одбор на Фондот на седницата одржана на 12. IV. 
1976 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВА-
ЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УС-

ЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Републичкиот фонд за кредити-

рање на побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта (во натамошниот текст: Ре-
публички фонд) што се формираат преку Репуб-
личкиот буџет во износ од 10 милиони динари ќе 
се употребат за учество во инвестиционите зафати 
со кои се создаваат инфраструктурни услови за 
развој на недоволно развиените краишта. 

Член 2 
Со средствата од Републичкиот фонд ќе би-

дат потпомогнати инвестиционите зафати за: мо-
дернизација и реконструкција на патиштата од 
IV ред; рударски истражувања; електрификација 
на селски населби; изградба на училишен простор 
за основно образование; изградба на водоводи во 
селата; изградба на амбулантно-поликлинички об-
јекти; пошумување на голините, кредитирање на 
студентите во високите школи и за изработка на 
урбанистички планови на селските населби. 

Член 3 
Средствата од член 1 од оваа одлука ќе можат 

да се користат само како дел од 35°/о од вредноста 
на инфраструктурните зафати, во сите недоволно 
развиени општини со исклучок, за вложувањата на 
подрачјето на општината Македонски Брод и во 
пограничните населби каде учеството може да из-
несува до 45'0/о. 

Член 4 
Користењето на средствата од Републичкиот 

фонд за утврдените намени во оваа одлука се 
врши во сразмера со делот на средствата од дру-
гите извори според конструкцијата на финансира-
њето. 

Стопанската банка — Скопје ги извршува фи-
нансиските работи и се грижи за спроведување на 
одредбата од претходниот став. 

Член 5 
Корисници во смисла на членот 3 од оваа од-

лука се организациите на здружениот труд, инте-
ресните заедници, собранијата на општините и дру-
ги правни лица преку кои се реализираат инфрас-
труктурните зафати. 

Член 6 
Собранијата на општините од недоволно раз-

виените краишта при определувањето на корисни-
ците ќе се грижат за заедничко и функционално 
решавање на проблемите од областа на инфрас-
труктурата со соседните општини односно на по-
широкиот простор на Републиката. 

Член 7 
За користење на средствата од членот 1 од оваа 

одлука се утврдува рамковен лимит на средства 
по општини. 

Износите на средствата по општини во основа 
се утврдуваат диференцирано во зависност од дос-
тигнатиот степен на стопанската развиеност на 
краиштата и населението. 

Степенот на стопанската развиеност на краиш-
тата се утврдува според критериумите кои беа при-
менети при донесувањето на Законот за краишта 
чиј развиток ќе се кредитира од средствата на 
Републичкиот фонд. 
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Член 8 
За обезбедување на порамномерна распределба 

на средствата во понеразвиените и помалите општи-
ни дел во висина од 25°/о од средствата се рас-
пределуваат подеднакво на сите општини. 

Член 9 
Врз основа на одредбите од член 7 и 8 од оваа 

одлука, се утврдува следната распределба на сред-
ствата по општини и тоа: 

Износ во ООО динари 
В к у п н о : 10.000 

Берово 420 
Брод 560 
Виница 460 
Гостивар 1.630 
Дебар 400 
Демир Хисар 430 
Кичево 870 
Кратово 420 
Крива Паланка 660 
Крушево 360 
Радовиш 500 
Ресен 470 
Струга 960 
Тетово 1.860 

Член 10 
Средствата на Републичкиот фонд за намените 

утврдени со оваа одлука се доделуваат без обврска 
на враќање. 

Член 11 
Средствата до висина на износите утврдени со 

членот 9 општините самостојно ги распределуваат 

за учество во финансирањето на зафатите опре-
делени во член 2 од оваа одлука. 

Општините од недоволно развиените краишта 
со свои одлуки ги утврдуваат и корисниците на 
средствата. 

Член 12 
Со цел да се овозможи реализација и ефектуи-

рање на зафатите во текот на годината средствата 
за учество ќе се пренесат до крајот на првото по-
лугодие во филијалите на Стопанската банка — 
Скопје, каде се остваруваат редовните буџетски 
средства на општините. 

Член 13 
Во рамките на износите утврдени со член 9 

и условите од член 3 од оваа одлука, филијалите 
на Стопанската банка — Скопје ќе им обезбедуваат 
средства на корисниците во сразмера со ангажира-
ните средства од другите учесници во финансира-
њето. 

Член 14 
Средствата утврдени со оваа одлука ќе прет-

ставуваат составен дел од вкупните средства кои со 
посебна одлука ќе се распределат за период од 
1976 до 1980 година. 

Член 15 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето. 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Мито Пејовски, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

184. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој 
на Социјалистичка Република Македонија во 1976 
година („Службен весник на СРМ", број 47/75), а 
врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија и собранијата на 
општините во СР Македонија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕД-
НИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ 

ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините во СР Македо-
нија (потписници), се согласија, заради остварување 
на целите и задачите на политиката утврдена со 
Резолуцијата за економскиот и социјалниот раз-
вој на СР Македонија во 1976 година, со своите 
мерки и активности да обезбедат побавен пораст 
на средствата за финансирање на општата и заед-
ничката потрошувачка во општините од номинал-
ниот пораст на општествениот производ, на начин 
утврден со одредбите на овој договор. 

Член 2 
Средствата за финансирање на општата и заед-

ничката потрошувачка во 1976 година во одделни 
општини ќе изнесуваат најмногу до: 

1. Берово 35,7 мил. динари 
2. Битола 260,8 „ „ 
3. Брод Македонски 21,0 „ „ 

4. Валандово 21,9 
5. Виница Македонска 26,2 
6. Гевгелија 83,1 
7. Гостивар 115,5 
8. Дебар 33,1 
9. Делчево 44,1 

10. Демир Хисар 22,9 
11. Кавадарци 90,0 
12. Кичево 71,5 
13. Кочани 90,9 
14. Кратово 22,3 
15. Крива Паланка 44,4 
16. Крушево 21,1 
17. Куманово 190,0 
18. Неготино 50,2 
19. Охрид 125,4 
20. Прилеп 206,2 
21. Пробиштип 33,3 
22. Радовиш 46,8 
23. Ресен 46,4 
24. Свети Николе 46,7 
25. Скопје 1.431,7 
26. Струга 88,1 
27. Струмица 165,3 
28. Тетово 222,2 
29. Титов Велес 176,0 
30. Штип 120,9 

Износите на средствата, по општини, од прет-
ходниот став се утврдени врз основа на податоците 
за средствата за општата и заедничката потрошу-
вачка според образецот Б-2 за 1975 година, прене-
сените средства од претходната година и општите 
дополнителни средства за 1975 година намалени за 
средствата што се издвоени според Законот за огра-
ничување на средствата за општата, заедничката и 
другата потрошувачка во 1975 година („Службен 
весник на СРМ", број 27/75), зголемени за 14,5%. 
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Во општината во која средствата за финанси-
рање на општата и заедничката потрошувачка во 
1976 година се остварени со пораст понизок од 
15% во однос на 1974 година, при планирањето на 
овие средства за 1976 година како основа можат 
да го земат остварувањето на средствата од 1974 
година зголемено со пораст од 15%. 

Член 3 
Под средства за општа и заедничка потро-

шувачка, во смисла на член 2 од овој договор 
се сметаат вкупните средства што служат за за-
доволување на општите и заедничките општестве-
ни потреби што се финансираат преку: 

1. Буџетите на општините; 
2. Самоуправните интересни заедници на основ-

ното образование; 
3. Самоуправните интересни заедници на кул-

турата; 
4. Самоуправните интересни заедници на фи-

зичката култура; 
5. Самоуправните интересни заедници за соци-

јална заштита; 
6. Самоуправните интересни заедници на здрав-

ството и здравственото осигурување; 
7. Самоуправните интересни заедници на врабо-

тувањето; и 
8. Самоуправните интересни заедници за оп-

штествена заштита на децата. 

Член 4 
Одредбите на овој договор не се однесуваат на 

средствата за финансирање на општествените деј-
ности од страна на граѓаните (самопридонеси и 
партиципации), на средствата од придонесот за 
станбена изградба, на средствата од придонесот 
(надомест) за користење на градско земјиште, на 
средствата за заедниците на здравственото осигу-
рување на земјоделците, на средствата на заедни-
ците на здравственото осигурување на самостојни-
те занаетчии, угостители и превозници, на средст-
вата наменети за развојни програми на општона-
родната одбрана, на средствата наменети за прог-
рама за модернизацијата на службата за внатреш-
ни работи, на средствата на општината на Град 
Скопје наменети за финансирање на обврските спо-
ред Законот за образување општини во Град Скоп-
је и за утврдување на нивните по драч ја, на средст-
вата, наменети за солидарно отстранување на пос-
ледиците од елементарни непогоди и на средствата 
наменети за патното стопанство и за водостопан-
ството. 

Член 5 
Во рамките на утврдените средства со член 2 

од овој договор, собранијата на општините, преку 
политика на диференциран пораст, ќе обезбедат 
побрз пораст на средствата за финансирање на 
образованието, социјалната заштита, општествена-
та заштита на децата и валоризација на трошоци-
те за боледување, за породилно отсуство и на дру-
гите надоместоци. 

Член 6 
Заради реализирање на политиката за фор-

мирањето на средствата за финансирање на општа-
та и заедничката потрошувачка за 1976 година на 
ниво на општината, потписниците на овој договор 
се обврзуваат да преземат мерки за усогласување 
на инструментите за формирањето на средствата 
за оваа потрошувачка, водејќи притоа сметка да 
не се зголемат обврските на организациите на здру-
жениот труд од областа на стопанството. 

Член 7 
Потписниците на овој договор се согласија, во 

рамките на утврдените средства за општата и за-
едничката потрошувачка од член 2 на овој до-
говор, да обезбедат изработка и утврдување на би-
ланси за планираните средства за општата и за-

едничката потрошувачка од носителите на сред-
ствата од член 3 на овој договор и своден биланс 
на тие средства, и за изготвување на извештаи за 
извршување на тие биланси според единствената 
методологија, која е пропишана во Правилникот 
за начинот Ј а водење евиденција и за начинот за 
изработка на билансот на планираните средства за 
општата и заедничката потрошувачка и за извеш-
тајот за извршувањето на тој биланс („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/75, 33/75 и 9/76 год.). 

Заради поефикасно следење и контрола на 
остварувањето на договорената политика за општа-
та и заедничката потрошувачка во 1976 година, 
билансите од став 1 на овој член ќе се разработат 
по тримесечја. 

Билансите од претходниот став ќе се достават 
до Републичкиот секретаријат за финансии и до 
надлежната организациона единица на Службата 
на општественото книговодство до 31 март 1976 
година. 

Член 8 
Со билансите од член 7 на овој договор ќе се 

утврди динамиката на користењето на средствата 
за општата и заедничката потрошувачка која мо-
тке да изнесува: 

— за период јануари — март до 22%, 
— за период јануари — јуни до 47%, 
— за период јануари — септември до 72%, 
— за период јануари — декември до 100%. 

Член 9 
Потписниците на овој договор се согласија, во 

согласност и во рамките на средствата утврдени 
со овој договор, во општините да склучат договори 
со самоуправните интересни заедници од член 3 на 
овој договор, со кој ќе се утврди вкупниот обем на 
средствата за 1976 година за буџетот и за секоја 
самоуправна интересна заедница поодделно. 

Составен дел на договорот од претходниот став 
се и билансите што корисниците на средствата ги 
составуваат според член 7 од овој договор, разра-
ботени по тримесечја. 

Член 10 
Потписниците на овој договор се согласија, во 

договорите што ќе се склучат на ниво на општи-
ните (член 9 на овој договор) да се овласти над-
лежната организациона единица на Службата на 
општественото книговодство да го следи примену-
вањето на договорот и да го контролира остварува-
њето на планираните средства за општата и заед-
ничката потрошувачка поодделно за секој корис-
ник на општествени средства. 

Ако Службата на општественото книговодство, 
врз основа на билансите на планираните средства 
за општата и заедничката потрошувачка и нивната 
разработка по тримесечја и тримесечните извеш-
таи за извршување на билансите, утврди дека ос-
тварените вкупни приходи на поодделен корисник 
се над утврдените приходи, Службата на опште-
ственото книговодство повеќе уплатените средства 
ќе ги издвојува на посебни сметки. 

Член 11 
Користењето на издвоените средства на посебни 

сметки, според членот 10 став 2 од овој договор ќе 
се регулира со одделен договор што го склучуваат 
потписниците на овој договор. 

По исклучок, издвоените средства на посебни 
сметки на ниво на општината на град Скопје, мо-
жат да се употребат за финансирање на обврски-
те според Законот за образување општини во град 
Скопје и за утврдување на нивните подрачја 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/76). 
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Член 12 
Потписниците на овој договор се согласија, до-

колку бидат исполнети условите за валоризација 
на порастот на приходите за општата и заеднич-
ката потрошувачка, во согласност со Резолуцијата, 
валоризацијата да се изврши врз основа на пода-
тоците за порастот на цените вкупно за Југославија 
за 6 односно за 9 месеци во 1976 година. 

Член 13 
Изменување и дополнување на овој опште-

ствен договор може да се врши според постапката 
по која е и склучен. 

Член 14 
Овој договор е потпишан на 15 април 1976 го-

дина, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. За Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија — д-р Вулнет Старова, потпретседател 
на Извршниот совет 

2. За Собранието на општината Берово, Пачемски 
Јован, потпретседател на Собранието на општи-
на Берово 

3. За Собранието на општината Битола, Владимир 
Балтовски, потпретседател на Извршниот совет 
на Собранието на општината Битола 

4. За Собранието на општината Македонски Брод, 
Венче Станковски, претседател на Собранието 
на општината Македонски Брод 

5. За Собранието на општината Валандово, Мит-
ко Ташевски, член на Извршниот совет на Со-
бранието на општината Валандово 

6. За Собранието на општината Виница Маке-
донска, Славчо Митев, раководител на Упра-
вата за приходи при ОС — Виница Македонска 

7. За Собранието на општината Гевгелија, Гли-
гор Дајлиев, потпретседател на Собранието на 
општината Гевгелија 

8. За Собранието на општината Гостивар, Ратко 
Димитриевски, член на Извршниот совет на 
Собранието на општината Гостивар 

9. За Собранието на општината Дебар, Нијази 
Крифца, член на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Дебар 

10. За Собранието на општината Делчево, Трајан 
Коцевски, претседател на Извршниот совет на 
Собранието на општината Делчево 

11. За Собранието на општината Демир Хисар, Си-
мон Талевски, началник на Извршниот совет на 
Собранието на општината Демир Хисар 

12. За Собранието на општината Кавадарци, Јана-
ки Мицев, претседател на Извршниот совет на 
Собранието на општината Кавадарци 

13. За Собранието на општината Кичево, Љубомир 
Богоевски, секретар на Извршниот совет на 
Собранието на општината Кичево 

14. За Собранието на општината Кочани, Иван 
Јорданов, претседател на Извршниот совет на 
Собранието на општината Кочани 

15. За Собранието на општината Кратово, Никола 
Перовиќ, член на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Кратово 

16. За Собранието на општината Крива Паланка, 
Стојко Антовски, секретар на Извршниот совет 
на Собранието на општината Крива Паланка 

17. За Собранието на општината Крушево, Сашо 
Николовски, член на Извршниот совет на Со-
бранието на општината Крушево 

18. За Собранието на општината Куманово, Мио-
драг Спасовски, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општината Куманово 

19. За Собранието на општината Неготино, Владо 
Тасев, потпретседател на Извршниот совет на 
Собранието на општината Неготино 

20. За Собранието на општината Охрид, Крсте Ко-
стоски, член на Извршниот совет и началник 
на Одделението за финансии при Собранието 
на општината Охрид 

21. За Собранието на општината Прилеп, Јован 
Миленкоски, член на Извршниот совет и секре-
тар на Секретаријатот за финансии 

22. За Собранието на општината Пробиштип, Ва-
сил Јованов, член на Извршниот совет и начал-
ник на Одделението за финансии 

23. За Собранието на општината Радовиш, Ристо 
Пецков, член на Извршниот совет на Собрание-
то на општината Радовиш 

24. За Собранието на општината Ресен, Владо Пе-
пелковски, член на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Ресен 

25. За Собранието на општината Свети Николе, 
Трајан Тасевски, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општината Свети Николе 

26. За Собранието на општината на град Скопје, 
Јован Цубалевски, потпретседател на Собрание-
то на општината на град Скопје 

27. За Собранието на општината Струга, Антоние 
Јаулевски, член на Извршниот совет и начал-
ник на Одделението за финансии 

28. За Собранието на општината Струмица, Васил 
Тасев, претседател на Собранието на општина-
та Струмица 

29. За Собранието на општината Тетово, Михајло 
Маневски, член на Извршниот совет на Собра-
нието на општината Тетово 

30. За Собранието на општината Титов -Велес, Пан-
че Пановски, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на општината Титов Велес 

31. За Собранието на општината Штип, Алексан-
дар Бириќ, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на општината Штип 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

О Д Л У К А ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

185. 
Врз основа на член 21 точка 9 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Самоуправната ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, Собранието на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње на град Скопје на седницата на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — земјодел-
ци и Соборот на делегатите на давателите на ус-
лугите, одржана на 6. V. 1976 година, донесе 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Височината на придонесите за здравствено оси-

гурување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 13% придонес од личен доход 

од земјоделска дејност, и 
— 40 динари придонес по член на домаќинство-

то на осигуреникот. 
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Член 2 
Средствата што ќе се остварат со придонесот 

ќе се распределат: 
— 74% за задолжителни видови на здравствена 

заштита, и 
— 26% за подмирување на другите права и об-

врски од здравственото осигурување. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1976 година. 

Бр. 02-18336/1 
7 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — РЕСЕН 

186. 
Врз основа на член 19, став 1, точка 5 од Ста-

тутот на Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето — Ресен, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 7. 5. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружениот труд регистрирани како установи, рас-
поредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности, се должни 
да плаќаат придонес по стапка од 3,3%, приме-
нувана на доходот и да го внесуваат на сметката на 
Заедницата на станувањето. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавните органи и служби распоредени во облас-
тите 9 до 0 од Номенклатурата за распоредување 
на стопанските и другите организации и државни 
органи по дејности се должни да плаќаат придонес 
по стапка од 5% применувана на бруто личниот до-
ход и да го внесуваат на сметката на Заедницата 
на станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонес од личниот доход по 

стапка од 5%, применувана на бруто личниот до-
ход, се работниците вработени ка ј работните луѓе 
што работат со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и користат дополнителен труд на 
други лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за пензионерите и корисни-
ците на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доходот се врши според прописите за данокот на 
доходот на основните организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, а од личниот доход според прописите за дано-
ците на граѓаните. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1976 година. 

Бр. 01-220/1 
7 мај 1976 година 

Ресен 
Претседател на Собранието, 

Лазе Тутковски, е. р. 

СИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КРИВА 
ПАЛАНКА 

187. 
Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
образованието („Службен весник на СРM", бр. 5/74) 
и член 21, точка 3 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за основно обра-
зование — Крива Паланка, Собранието на Заед-
ницата, на својата седница одржана на 28 април 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за 

финансирање на основното образование за 1976 го-
дина се утврдуваат и тоа: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 5,00%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 5,00°/о; 

3. придонес од личен доход од занаетчиска деј-
ност — по стапка од 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 мај 1976 го-
дина. 

Бр. 150 
30 април 1976 година 

Крива Паланка 
ОСИЗ за основно образование, 

Претседател на Собранието, 
Златко Стојановски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — ТЕТОВО 

188. 
Врз основа на член 5, точка 7 од Статутарната 

одлука на Самоуправната интересна заедница на 
станувањето на општина Тетово, Собранието на 
Заедницата, на седницата одржана на 16 април 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружениот труд регистрирани како установи рас-
поредени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности, се долж-
ни да плаќаат придонес по стапка од 3% примену-
вана на доходот и да го внесуваат на сметка на 
Заедницата на станувањето — Тетово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 



26 мај 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 —• Стр. 409 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавните органи и служби распоредени во области-
те 9—0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности се должни да плаќаат придонес 
по стапка од 4% применувана на бруто личниот 
доход и да го внесуваат на сметка на Заедницата 
на станувањето — Тетово. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личен доход по 

стапка од 4°/о, применувана на бруто личниот до-
ход, се работниците вработени ка ј работните луѓе 
што работат со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и користат дополнителен труд на 
други лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4% е Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, за пензионерите и корисни-
ците на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензи-
јата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доходот се врши според прописите за данокот 
на доход на основните организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, а од личниот доход според прописите за дано-
ците на граѓаните. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јули 1976 година. 

Бр. 07-278/1 
19 април 1976 година 

Тетово 
СИЗ на станувањето — 

Тетово 
Претседател, 

инж. Божана Ѓорѓевска, е. р. 

, ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

189. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРИ", бр. 21/71) и член 25, став 22 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Тетово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, на заедничка седница на трите собори, 
одржана на 30 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 

ЛЕКОВИ 

Член 1 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен за лековите за чија при-
мена е потребна интервенција од стручен здрав-

ствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,00 
(три) динари по еден лек препишан на рецепт и 
набавен во аптека или друга здравствена работна 
организација на подрачјето на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, без обѕир на цената — вредноста на из-
дадениот лек. 

По исклучок, ако препишаниот лек е под вред-
носта од 3,00 динари, осигурените лица ја плаќаат 
целосно продажната вредност на лекот. 

Член 2 
Учество во трошоците од претходниот член 

(партиципација) не плаќаат осигурените лица на 
кои лековите им се препишани по основ на пра-
вото од задолжителни видови на здравствена за-
штита, како и во случај на несреќа на работа и 
заболување од професионални болести (член 30 и 
32 од Законот). 

Член 3 
Износот на учеството од член 1 на оваа одлу-

ка, осигурените лица го плаќаат веднаш при по-
дигањето на лекот во аптеката односно здравстве-
ната работна организација. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1976 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи точка 1 од член 3 став 1 
од Одлуката за учество на осигурените лица во 
трошоците при користење на здравствената зашти-
та, број 0402-34/3 од 1 јануари 1973 година. 

Број 0205-345/11 
30 март 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
— СТРУМИЦА 

190. 
Врз основа на член 14, став 1, точка 4 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Стру-
мица, а по предлог на Извршниот одбор на Заед-
ницата, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, на својата седница, одржана на 23 април 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на при-

донесите од личните доходи на граѓаните за 1976 
год., бр. 02-185/1 од 29 декември 1975 год., објавена 
во „Службен весник на СРМ", бр. 6/76 год. член 
2 се менува и гласи: 

„Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 
на самоуправната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Струмица, за 1976 г. 
изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,80%, 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од ОЈЗО̂ /о, 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 0,80%, 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 0,80%. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување и ќе се применува од 1 јануари 
1976 година, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 02-80/1 
23 април 1976 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Андреев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО 

191. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 22 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, по предлог на Извршниот 
одбор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на за-
едничка седница на Соборот на делегатите на ра-
ботници — корисници на услугите, Соборот на де-
легатите на земјоделците — корисници на услу-
гите и Соборот на делегатите работници од здру-
жениот труд од здравството — даватели на услу-
гите, одржана на 19 ноември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОПШТИНСКИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 

ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ 

Член 1 
Се дава согласност за прифаќањето на Догово-

рот заклучен со општествено-политичките заедни-
ци и самоуправните интересни заедници на тери-
торијата на Социјалистичка Република Македо-
нија за начинот на објавувањето на прописите на 
општествено-политичките заедници односно одлу-
ките на самоуправните интересни заедници врз ос-
нова на кои се врши пресметување, запирање и 
уплатување на даноците и придонесите. 

Член 2 
Собранието на Општинската заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување Кратово е со-
гласно општинските прописи врз основа на кои се 
врши пресметување, запирање и уплатување на 
даноците и придонесите од доходот на основните 
организации на здружен труд, односно од средства-
та на работните заедници и даноците и придоне-
сите од личните доходи, односно приходите на ра-
ботниците и граѓаните, да ги објавува во „Служ-
бен весник на СРМ". 

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

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

Бр. 01-2727/1 
19 ноември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

192. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 4 од 

Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, а по предлог на Извршниот 
одбор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на делегати на корисници на 

услуги — работници и даватели на услуги — ра-
ботници на организациите на здружениот труд на 
здравството, одржана на 26 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на работниците за 1976 година се опре-
делува во висина од 7,5% од бруто личниот доход 
и другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствената заштита од 3'% и 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување од 4,5%). 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и професио-
нално заболување се определува во висина од 0,5'% 
од основицата на остварениот доход. 

Посебен придонес за користење на здравстве-
ната заштита во странство се определува во виси-
на од 15'°/о од нето личниот доход, односно основи-
ца утврдена со посебна одлука на деташирани ра-
ботници во странство. 

Посебен придонес од претходниот став се рас-
поредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определен 
во член 1 на оваа одлука. 

Член 2 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Закон) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравствено 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки 
односно тарифа пресметана на примања на нето 
лични доходи, односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личните доходи не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство ќе се уплатуваат со еден на-
лог — уплатница. 

Член 3 
Обврзникот на уплата на придонесот е дол-

жен, согласно член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравственото осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствена за-
штита во странство на самиот налог — уплатница 
да даде спецификација на уплатен придонес по 
видови на правата, со ознака на основицата и пе-
риод за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Член 4 
Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Закон и други општи 
акти на Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01-3081/1 
26 декември 1975 година Зам. претседател, 

Кратово Добре Ивановски, е. р. 
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193. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 5 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кратово, а по предлог на Извршниот од-
бор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на делегатите — корисници на 
услугите — работници, одржана на 26 декември 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лицата вработени 
кај приватни работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не 
е утврдена основица на придонес. 

Член 2 
За вработените лица ка ј приватни работодав-

ци личниот доход договорен меѓу работодавецот и 
работникот се утврдува: 

— за неквалификувани работници 1.300 динари, 
— за полуквалификувани работници 1.360 динари, 
— за квалификувани работници 1.650 динари, 
— за висококвалификувани ра-

ботници 2.050 динари, и 
— за домашни помошнички 1.300 динари. 

За ученици во стопанството, односно ученици 
на училиштата за квалификувани работници, за 
кои покрај училишната се изведува и практична 
настава во работната организација, училиштата или 
кај приватен работодавец основица е наградата што 
ја прима, но не помалку од следниот износ: 

— за прва година 200 динари, 
— за втора година ЗОО динари, 
— за трета година 500 динари. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ"Ч а ќе 
се применува од 1 јануари 1976 година. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 01-3165/1 од 28 де-
кември 1974 година. 

Бр. 01-3082/1 
26 декември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

194. 
Врз основа на член 25, став 1, точка 4 од 

Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, а по предлог на Извршни-
от одбор, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кра-
тово, на седницата на делегатите — корисници на 
услугите — земјоделци и давателите на услуги — 
работници од организациите на здружениот труд 
на здравството, одржана на 26 декември 1975 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите за здравственото осигурува-
ње на земјоделците за подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следни-

те придонеси за здравственото осигурување: 
1. За осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход): 
а) по стапка од 1Г°/о на катастарскиот приход 

во кој се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита — од 7,5%, и 
— стапка на придонесот за правата кои За-

едницата сама ги утврдува од 3,5%. 
б) по 40,00 динари годишно за секое осигурено 

лице, во кои се содржани: 
— износ од 20,00 динари годишно за задолжи-

телни видови на здравствената заштита; 
— износ од 10,00 динари на име придонес за 

правата што Заедницата сама ги утврдува; и 
— износ од 10,00 динари за санирање на вишок 

расходи над приходи (кусок) од претходна година. 
2. За осигуреници — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 100,00 динари за домаќинство во кој износ 
се содржани: 

— износ од 70,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 30,00 динари на име придонес за 
правата што Заедницата сама ги утврдува. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01-3085/1 
26 декември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

195. 
Врз основа на член 25, став 1, алинеја 2 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а ао врска со член 
25, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Кратово, Со-
бранието на Заедницата со рамноправно учество на 
Соборот на делегатите на корисниците на услуги 
—- работници и Соборот на делегатите на давате-
лите на услуги, на седницата одржана на 26 де-
кември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СА-

МОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, 
АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ 

Член 1 
Како основица за пресметувањето и плаќање-

то на придонесите за здравственото осигурување 
на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и 
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автопревозници служи даночната основица (личен 
доход) од самостојно вршење на стопанска дејност 
утврдена за претходна година, со тоа што таа осно-
вица се смета како аконтација за тековната година, 
која не може да изнесува помалку од минималниот 
личен доход во Републиката за тековната година. 

Член 2 
За самостојните занаетчии, угостители, адвока-

ти и превозници, на кои> не им се утврдува даноч-
на основица, а данокот го плаќаат во годишен 
паушален износ, како основица за пресметување и 
плаќање на придонесот за здравственото осигуру-
вање ќе служи паушалниот износ односно мини-
налниот личен доход во Републиката за тековната 
година. 

Член 3 
Ако даночната основица (личен доход) не е 

утврдена за дел од календарската година поради 
што дејноста не е обавувана за целата година, како 
основица ќе служи привремено минималниот личен 
доход определен за тековна година, до конечно 
утврдување на даночната основица. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 01-3084/1 
26 декември 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, е. р. 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КРАТОВО 
196. 

Врз основа на член 5, став 1, точка 8 и член 
15, став 1 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на станувањето („Службен весник на 
СРЖ", бр. 49/74), член 14 од Статутот на СИЗ на 
станувањето — Кратово, Собранието на Самоу-
правната интересна заедница на станувањето —• 
Кратово, на својата редовна седница одржана на 
3 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд и 

другите самоуправни организации од областа на 
стопанството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружениот труд регистрирани како установи рас-

поредени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите органи-
зации и државни органи по дејности, се должни да 
плаќаат придонеси по стапка од 4'%> применувана 
на бруто личниот доход и да го внесуваат на смет-
ката на Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавните органи и служби распоредени во области-
те од 9—0 од Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и другите организации и државни ор-
гани по дејности, се должни да плаќат придонес по 
стапка од 4'°/о применувана на бруто личен доход и 
да го внесуваат на сметката на Самоуправната ин-
тересна заедница на станувањето. 

Член 3 
Обврзници на придонесот од личниот доход по 

стапка од 4'°/о применувана на бруто личниот доход 
се и работници вработени ка ј работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4'°/о е Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, за пензионерите и корисниците 
на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личниот доход се врши во согласност со член 
15 и 16 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на станувањето, („Службен весник на 
СРМ", бр. 49/74), а во врска со член 13 од Зако-
нот (сојузен) за применување на прописите и за 
решавање на судирите на републичките односно 
покраинските закони во областа на даноците, при-
донесите и таксите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/75). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на општина Кра-
тово". 

Бр. 732 
3 април 1976 година 

Кратово 
Претседател 

на СИЗ на станувањето — Кратово, 
Јаќим Симонов, е. р. 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

197. 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРИ", бр. 39/72, 
3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 244 од Ста-
тутот на општината Тетово, Собранието на општи-
ната Тетово, на заедничката седница на Соборот 
на здружениот труд, Соборот на месните заедници 
и Општествено-политичкиот собор, одржана на 
9 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

На подрачјето на општината Тетово се воведу-
ваат следните општински даноци: 

1. данок од личен доход од земјоделска деј-
ност; 

2. данок од личен доход од самостојно вршење 
на стопанска дејност; 

3. данок од личен доход од самостојно вршење 
на нестопанска дејност; 
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4. данок од личен доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања; 

5. данок на приходи од згради; 
6. данок на добивка од игри на среќа; 
7. данок на приход од имот и имотни права; 
8. данок на наследство и подарок; 
9. данок на згради; и 

10. данок на имот. 

Член 2 
Даноците од членот 1 од оваа одлука се пла-

ќаат според одредбите на Законот за даноците на 
граѓаните, прописите донесени врз основа на тој 
закон и одредбите на оваа одлука. 

И. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се прогресивни и различни по 
групи на катастарски општини во зависност од ква-
литетот на земјата, начинот на обработката и реа-
лизацијата на производството, комуникацијата, бли-
зината на пазарот и другите околности. 

Катастарските општини на подрачјето на оп-
штината за утврдување на стапките во смисла на . 
претходниот став, а согласно член 64 од Законот 
за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три 
групи и тоа: 

1. Во првата катастарска група спаѓаат след-
ните катастарски општини: Тетово, Жилче, Јан-
чиште, Пирок, Радиовце, Долно Палчиште, Жеров-
јане, Камењане, Палатица, Сараќино, Стримница, 
Боговиње, Желино, Брвеница, Голема Речица, Мала 
Речица, Горно Седларце, Долно Седларце, Порој, 
Сиричино, Туденце, Шемшово, Пршовце, Раотинце, 
Ратае, Копанце, Требош, Фалише, Џепчиште, Не-
проштено, Подбреѓе, Глоѓи, Слатино, Теарце, Ле-
шок, Прељубиште, Јегуновце, Озормиште и Оту-
шиште. 

2. Во втората катастарска група спаѓаат след-
ните катастарски општини: Вратница, Доброште, 
Синичане, Стенче, Теново, Волковија, Милетино, 
Чифлик, Блаце, Групчин, Добарце, Долна Лешница, 
Орашје, Нераште, Одри, Челопек, Беловиште, Ко-
пачин Дол и Лавце. 

3. Во третата катастарска група — ридско пла-
нински — спаѓаат следните катастарски општини: 
Брезно, Варвара, Јажинце, Раковец, Селце Кеч, 
Урвич, Јел ов јане, Новаќе, Ново Село I, Ново Село 
II, Рогле, Седларево, Церово, Горна Лешница, Гур-
гурница, Ларце, Луковица, Бозовце, Бродец, Вејце, 
Вешала, Гајре, Горно Палчиште, Гермо, Лисец, Сел-
це, Рогачево, Сетоле, Старо Село, Отуње, Првце, Је-
лошник, Шипковица, Мерово и Јадоарце. 

Член 4 
Стапките на данокот од личен доход од земјо-

делска дејност се: 

На основица 
динари С т а п к и 

И 
преку До I група И група III група 

5.000 7% 5% 3% 
5.000 7.500 8% 6% 4% 
7.500 10.000 9% 7% 5% 

10.000 12.000 10°/о 8% 6% 
12.500 15.000 11% 9% 7'% 
15.000 17.500 12% 10% 8% 
17.500 20.000 13% 11% 9% 
преку 20.000 14% 12% 10% 

Член 5 
Привремено се ослободува од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност, во 

смисла на член 55 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат: 

— нови лозја на лозарска почва за 4 години 
— малини и рибизли за 3 години 
— кај син и праски за 5 години 
— јаболкници, круши, дуњи, сливи, 

цреши и друго овошје за 8 години 
— костени и ореви 12 години 

Листопадни и четинарски шуми: 
— багрем, врба, топола, и друга 

шума од низок раст за 5 години 
— брест и јасен за 8 години 
— други видови дрвја за 10 години 

Член 6 
Се ослободуваат од плаќање на општински да-

нок од личен доход од земјоделска дејност обврз-
ници во третата група ридско-планински подрач-
ја, кои немаат во домаќинството машки членови 
под 60 години, односно женски под 55 години, ако 
немаат други приходи освен приходи од земјо-
делството. 

Правото за ослободување од плаќање на данок 
од земјоделска дејност предвидено во членовите 5 
и 6 се утврдува врз основа на писмено барање на 
обврзникот, кое тој го поднесува до надлежниот 
орган на Собранието најдоцна до 15 февруари во 
годината за која се врши облогот, а кој поднесок ќе 
важи и за наредните години. 

Член 7 
На површините чија плодност се подобрила со 

вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 
30% (регулација, заштита од поплави, исушува-
ње, наводнување, заштита од порои, калцификаци-
ја и мелиорација на кисела земја и други мелио-
ративни мерки), обврзникот данокот од личен до-
ход од земјоделска дејност ќе го плаќа според ка-
тастарскиот приход на земјата пред извршување 
на мелиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 8 
Обложениот данок на земја дадена под закуп 

на организација на здружен труд, за земјоделско 
производство во време подолго од 3 години се на-
малува за првите 3 години за 30°/о, а за секоја на-
редна година уште за по 10%, но вкупното намалу-
вање на данокот не може да премине 80%. 

Намалувањето на данокот се врши врз основа 
на писмено барање поднесено од страна на обврз-
никот. Кон барањето обврзникот е должен да при-
ложи еден примерок од договорот. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок, се врши дополнително обложување на данок 
за изминатите години, според фактичкото траење 
на договорот за закуп. 

Член 9 
На индивидуалните земјоделски производители, 

согласно член 65 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здру-
жување на индивидуалните земјоделски произво-
дители, им се намалува данокот од личен доход 
од земјоделска дејност за секоја одложна година, 
и тоа: 

1. На даночниот обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ќе ги здружи во организација 
на здружениот труд и со неа остварува трајна про-
изводна соработка за што има склучено писмен 
договор, во рамките на таа соработка, рамноправно 
со членовите на работната заедница на организа-
цијата на здружениот труд управува со заеднич-
ките работи и одлучува за распределбата на за-
еднички остварениот доход, во рамките утврдени 
со договорот и општиот акт на организацијата на 
здружениот труд — за 40%. 

2. На даночниот обврзник кој со организација-
та на здружениот труд, врз основа на писмен до-
говор, воспостави кооперативни односи за здру-
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жување на средствата за работа и вишокот на 
своите производи ги пласира преку организацијата 
на здружен труд — за 30%. 

3. На даночниот обврзник кој со организаци-
јата на здружен труд, врз основа на писмен дого-
вор, трајно воспостави кооперативни односи за вр-
шење на машински услуги, набавка на репродук-
циони материјали и друго и вишоците на своите 
производи ги пласира преку организацијата на 
здружен труд —• за 20°/о. 

Ш. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈ-
НО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 10 
Данокот од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност што се обложува и плаќа 
според стварен доход на даночната основица, од-
носно за дел од даночната основица што е до ви-
сината на просечните нето лични доходи во опште-
ствениот сектор во стопанството во општината, се 
плаќа по стапка од 1%. 

На делот од даночната основица преку про-
сечните нето лични доходи во општествениот сек-
тор во стопанството во општината се плаќа по 
стапка: 

На делот на основицата преку про-
сечните лични доходи (динари) 

до 20.000 2% 
од 20.000 до 40.000 4% 
од 40.000 до 60.000 6% 
од 60.000 до 100.000 8% 

над 100.000 10% 

Член И 
Данок во годишен паушален износ од личен 

доход од вршење на стопанска дејност плаќаат: 
— лицата кои претежно се занимаваат со зем-

јоделска дејност, а повремено вршат стопанска деј-
ност како споредно занимање — во износ од 2.000 
динари, а за вршење услуги со трактор, комбајн, 
вршалица и запрежни возила до 20.000 динари; 

— лицата постари од 65 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), како и лица неспособни за работа со 
над 49°/о неспособност, под услов да се занима-
ваат со услуги, а дејноста да ја вршат сами, како 
и слепите лица и лицата со инвалидност над 49% 
под услов да не вработуваат повеќе од 1 работник 
и да не остваруваат годишен вкупен приход по-
веќе од просечниот нето личен доход на вработен 
во стопанството на СР Македонија за претходната 
година во износ од 3.000 динари; 

— лицата кои со одобрение од надлежниот ор-
ган вршат стопанска дејност без постојано место на 
работа до 3.000 динари; 

— лицата кои остваруваат приходи од домаш-
ни ракотворби до 2.500 динари; 

— лицата кои вршат услуги на граѓаните, а не 
се сметаат како занаетчии, а дејноста ја вршат 
сами (чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва, 
мерење со ваги, улични продавачи на костени, 
семки, кикиритки и слично) до 1.000 динари; и 

— други лица во смисла на член 86 од Зако-
нот за даноците на граѓаните до 2.500 динари. 

Висината на данокот во паушален износ во 
смисла на претходниот став за секој обврзник се 
утврдува во зависност од: видот на работата, цена-
та на услугата и производите, условите за работа, 
капацитетот и техничката опременост, местото каде 
се врши дејноста, возраста и физичката способ-
ност на обврзникот, како и други околности што 
се од влијание за остварување на приходите. 

Член 12 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност, што се плаќа во 
процент од секој поединечно остварен бруто-при-
ход, се плаќа и тоа: 

— на приходи за извршени услуги на месни 
заедници и куќните совети по 5%; 

— на приходите остварени од продавање на 
весници, разни публикации, книги, часописи, мар-
ки, разгледници и ел. и приходите од утовар и 
истовар по 10%; 

— на приходите остварени од застапниците на 
Југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и слично, застапниците на 
осигурителните организации, манекените, дублери-
те, статистите, како и на приходите од повремена 
работа со сопствена телесна сила (чистачи, копа-
чи и ел.) по 15%; 

— на приходите остварени од приредување на 
забавни игри и забавни колонии •— ансамбли по 
20%; 

— на приходите остварени од товарење и пре-
нос со запрежни возила што ги вршат лицата како 
споредно занимање по 20%; 

— на приходите остварени од останати стопан-
ски дејности по 25%; и 

— на приходите остварени по основ на дого-
вор за дело по 40%. 

Член 13 
Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-

чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-
ност лицата кои остваруваат приход од набљуду-
вање ка ј хидрометеоролошките станици, од испа-
лување на противградобијни зрна и од пошуму-
вање на годините. 

Член 14 
Утврдениот паушален износ на данокот за са-

мостојно вршење на стопанска дејност може за 
време на прекин на дејноста од причини што не 
зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, во-
ена вежба и слично) да се намали односно отпише 
данокот, ако прекинот на дејноста трае повеќе од 
3 месеци. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 15 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности, за обврзниците што се 
обложуваат по стварен доход на основицата до ви-
сината на просечните нето лични доходи во оп-
штествениот сектор во нестопанските дејности во 
општината, по стапка од 1%. 

На делот од даночната основица преку просеч-
ните нето лични доходи во општествениот сектор 
во нестопанските дејности во општината се плаќа 
по стапка од: 

На делот на основицата преку 
просечните лични доходи (динари) 

до 20.000 2% 
од 20.000 до 40.000 4% 
од 40.000 ДО 60.000 6% 
од 60.000 ДО 100.000 8% 

над 100.000 10% 

Член 16 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на нестопанска дејност во годишен паушален износ 
плаќаат и тоа: 

—• лица кои подучуваат ученици до 1.000 ди-
нари; 

— дактилографи, стенографи и стено-дактило-
графи до 1.500 динари; 

С т а п к а 
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— вршители на верски обреди до 2.000 динари; 
— музичари кои остваруваат приходи непо-

средно од граѓаните до 5.000 динари; 
— останати дејности до 5.000 динари. 

Член 17 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на нестопански дејности, што се плаќа 
во процент од секој поединечно остварен бруто 
приход се плаќа и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите 
— поротници, судските и други вештаци и толку-
вачи, на приходите на професионалните спортисти 
кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои 
не се пресметани и платени данокот и придонесите 
од личен доход од работен однос, на приходите ос-
тварени од преведувачи, стенографи, дактилогра-
фи, картографи, стенодактилографи и филмски ра-
ботници остварени од продуцентски организации, 
приходите на спортските судии и други лица кои 
остваруваат приходи од спортски организации по 
5%; 

— на приходите на музичарите по 10°/о; 
— на приходите остварени од останати несто-

иански дејности по 25%; 
— на приходите остварени по основ на дого-

вор за дело — 40%. 
Член 18 

Се ослободуваат од плаќање данок од личен 
доход од нестопански дејности лицата кои оства-
руваат приходи од идеолошко-политички предава-
ња, од предавања од општо народната одбрана и 
предавања за прва помош. 

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУ-

ВАЊА 

Член 19 
Општинскиот данок од личен доход од автор-

ски права, патенти и технички унапредувања се 
плаќа по стапка и тоа: 

— 10% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), 
препев и превод на тие дела, од научни и стручни 
дела и превод на тие дела, од дела од областа на 
ликовната уметност (вајарска, сликарска, графички 
дела и таписерии), од драмски и драмско-музички 
дела, од филмски дела, од правото на авторот од 
јавно изведување на музички дела (мали права), 
од правата на репродуктивни уметници (изведува-
чи), на сериозна музика и драмско-музички дела 
и од патенти и технички унапредувања; 

— 12% на личните доходи од областа на при-
менетата уметност, индустриското обликување и на 
делата од областа на ликовната уметност што се 
користат на рекламна пропаганда, од фотограф-
ски дела и од делата на производните дејности 
слични на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и пластични дела што се однесуваат 
на географијата и топографијата, од текстовите и 
превод на текстови (освен на книжевните, науч-
ните и стручните дела и превод на тие дела) об-
јавени во весници, списанија и во други средства 
за јавно информирање, освен публикациите од за-
бавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, 
беседи и ел.) и од дела од областа на архитек-
турата; 

— 15% на личните доходи од снимени музички 
дела со средства за механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и ел), од 
правата на репродукција на уметниците (изведу-
вачи на народната музика, музиката во духот на 
народното творештво и забавната музика), од тек-
стовите и преводите од текстовите објавени во пуб-
ликациите од забавниот жанр, во весниците и спи-
санијата, ревиите и слично, од текстовите и пре-
водот на текстовите за конферанси, скечеви и 
сценарија на забавни приредби, од написи, идеј-
ни сценарија за радио, телевизија и други реклами 

и на личните доходи од останатите авторски пра-
ва; и 

20% на приходите остварени од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања од лица врз 
кои е пренесено авторското право. 

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ 

Член 20 
Општинскиот данок на приходи од згради се 

плаќа по прогресивни стапки и тоа: 

На основица 
(динари) 

Стапки 
За станбени за. деловни Про-

стории и згради 
за одмор и 

закрепнување 
згради 

ДО 5.000 10% 20% 
ОД 5.000 ДО 10.000 20% 30% 
од 10.000 До 15.000 25% 45% 

над 15.000 30% 60% 

Трошоците за управување, одржување и за 
амортизација на зградите изнесуваат 20% од за-
купнината. 

Член 21 
Од даночните обврзници кои во домаќинството 

немаат други приходи освен приходи од згради, 
им се дава намалување н а ' обложениот данок од 
50%. 

Член 22 
Општинскиот данок на -приходи од згради што 

се плаќа во годишен паушален износ за наместени 
соби до 4 легла, ќе се плаќа и тоа: 

за едно легло 
за две легла 
за три легла 
за четири легла 

— 100 динари 
— 200 динари 
— ЗОО динари 
— 400 динари. 

Данокот од претходниот став од овој член ќе 
се намали за 50%, доколку леглата односно собите 
се издаваат на ученици. 

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 23 
Општинскиот данок на добивка од игри на 

среќа се плаќа по стапка од 10%. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 24 
Општинскиот данок на приходи од имот и 

имотни права се плаќа по прогресивни стапки и 
тоа: 

Основица (динари) С т а п к а 

од 10.000 до 20.000 30% 
над 20.000 40% 

до 10.000 20% 

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ 

Член 25 
Општинскиот данок на наследство и подароци 

се плаќа по следниве стапки и тоа: 

Основица (динари) С т а п к и 
II нас. ред остан. нас. ред. 

до 10.000 4% 6% 
од 10.000 до 20.000 6% 8% 
од 20.000 до 50.000 8% 10% 
од 50.000 до 100.000 10% 14% 
од 100.000 до 300.000 15% 19% 

над 300.000 20% 25% 
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Член 26 
Општински данок на наследство и подарок за 

подарено земјиште или градежни објекти се плаќа 
по следните стапки: 

а) за земјоделско земјиште 

На основица (вредност по ш2) С т а п к а 
(динари) 

С т а п к а 

ДО 2 4% 
од 2 до 4 5% 
од 4 ДО 6 6% 
од 6 ДО 10 7% , 
ОД 10 ДО 15 8% 
од 15 до 20 10% 
од 20 до 30 12% 
од 30 до 40 14% 
од 40 до 50 17% 

над 50 20% 

б) за градежни објекти 

На С т а п к а На основица 
(вредност по ш2) за станбени за делов, простор. 

згради и згради за одмор 

до 1.000 10% 12% 
од 1000 до 2.000 11% 14% 
од 2000 до 3.000 12% 16% 
од 3000 до 4.000 14% 18% 
од 4000 до 5.000 16% 20% 
од 5000 до 6.000 18% 22% 

над 6.000 20% 25% 

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 27 
Данокот на згради се плаќа по т 2 корисна 

станбена површина во годишен износ и тоа: 

за станбени згради по 
за деловни простории по 
за згради за одмор и 
закреп. по 

— 5 динари по 1т 2 , 
— 20 динари по 1т 2 , 

— 20 динари по 1т 2 . 

Под корисна станбена површина во смисла на 
ставот 1 од овој член се подразбира површината на 
соби, кујни, претсобја, ходници, бањи, простории за 
остава, внатрешни скали, балкони и логи, визби 
и гаражи. 

Член 28 
Од плаќање на данок на згради се ослободу-

ваат сопствениците односно плодоуживателите на 
еден стан со корисна станбена површина до 100т2. 

Член 29 
На даночни обврзници кои во деловните прос-

тории вршат самостојна стопанска и нестопанска 
дејност им се дава намалување од обложениот да-
нок од 50%. 

XI. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 30 
Данок на имот на товарни друмски моторни во-

зила и комби возила со плаќа по 1.000 динари за 
секој тон носивост, а тракторските приколки по 
500 динари за секој тон носивост. 

Член 31 
Данок на хибридна лоза на една пенушка се 

плаќа по ОДО динари. 

XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ДАНОЦИТЕ 

Член 32 
Помалите износи на обложените даноци освен 

данокот по одбивање и данокот од вкупниот при-
ход на граѓаните се плаќа како следува: 

1. износот на данокот до 100 динари се плаќа 
во 1 рата, 

2. износот на данокот до 200 динари, како и 
селата од ридско-планинските подрачја ќе го пла-
ќаат во две еднакви полугодишни рати. 

Член 33 
Трошоците за присилна наплата, во смисла на 

членот 228 и членот 262 од Законот на даноците 
на граѓаните изнесуваат: 

— за секој излез на извршителот во врска со 
пописот и продажбата на предметите на присил-
ната наплата по 50 динари; и 

— на проценителите и сведоците кои се вра-
ботени, надоместок во висина на просечната едно-
месечна заработувачка по час односно по ден, а 
доколку не се вработени, надоместок во висина 
од 15 динари по час, односно 120 динари по ден. 

Член 34 
На обврзниците што вршат самостојна стопан-

ска дејност и тоа угостителска и превозничка ќе 
им се издаде одобрение за вршење на дејноста под 
услов ако двајца граѓани, жители на подрачје на 
општината дадат писмена изјава со која емчат за 
исплатата на неговите даночни обврски со лични 
доходи или недвижности. 

Дадената изјава од граѓаните емци треба да е 
заверена од надлежниот општински суд. 

Еден примерок од изјавата се доставува до 
надлежниот орган на општината за давање одобре-
ние за вршење на дејноста и еден примерок за 
управата за приходи. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1976 година. 

Член 36 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за општинските даноци на 
граѓаните, објавена во „Службен гласник на оп-
штина Тетово", бр. 2/74 и 1/75. 

Бр. 06-2294/1 
9* мај 1976 година 

Тетово 
Собрание на општината Тетово 

Претседател, 
Љубомир Трајковки, е. р. 

Собор на месните 
заедници 

Претседател, 
Асим Јусуфи, е. р. 

Општествено-политички 
собор 

Претседател, 
Магдалена Дабеска, е. р. 

Собор на здружениот 
труд 

Претседател, 
Југослав Аризаноски, е. р. 



26 мај 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 —• Стр. 417 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓан-
ска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Дељи Алидеми од нас. Сарај — Ѓорче 
Петров II, против тужената Хазбие Алидеми, роде-
на Мемет, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Хазбие Алидеми, родена 
Мемет, од нас. Сарај, сега со непознато место на 
живеење, да се јави во судот лично или писмено и 
да ја достави својата адреса или пак да одреди 
свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа 
постапка во рок од 30 дена. Доколку тужената во 
овој рок не се јави, ќе и биде одреден привремен 
старател кој ќе ги штити нејзините интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 690 од 
4: V. 1976 година. (50) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 86 од 20. V. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 203, ја запиша во судскиот 
регистар Трговската работна организација на голе-
мо и мало „Нова трговија" од Кочани, со след-
ните податоци: 

Деловна единица — Продавница бр. 74, со се-
диште во село Тркање, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на колонијално-прехранбени и 

други мешовити стоки. 
Раководител: Мита Стојанова. 
Деловната единица што се наоѓа во составот на 

работната организација односно основната органи-
зација во времето на конституирањето била запи-
шана во судскиот регистар. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
86/75. (364) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Го-
ревска Фронка од Куманово, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 13, против тужениот Горевски Боре од 
Куманово, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Горевски Боре во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата сегашна адреса. Доколку во одредениот рок 
од 30 дена не се јави или не ја достави својата 
точна адреса, ќе му биде поставен старател, кој ќе 
го застапува до окончувањето на спорот за развод 
на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 91/76. (52) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Пе-
шевска, родена Јосифовска Богдана од село Дурач-
ка Река, општина Крива Паланка. 

Се повикува тужениот Пешевски Спасков Или-
ја роден во село Дурачка Река, во рок од 30 дена 
да се јави во судот или да ја достави својата се-
гашна адреса. 

Во колку во одредениот рок од 30 дена не се 
јави или не ја достави својата точна адреса ќе му 
биде поставен старател, кој ќе го застапува до 
окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 81/76. (53) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Цветко Божиновски од Охрид, кеј „Маршал 

Тито" бр. бб, поднесе тужба до овој суд за утвр-
дување на сопственост против Никола Божиновски 
од Охрид, сега со непознато место на живеење во 
Франција.^ 

Бидејќи тужениот Никола е со непозната адре-
са, 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 одреди свој застапник. Во 
спротивно на истиот ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 238/76. 
(49) 

Ала Сабит Емин од село Долно Татеши, Стру-
га, поднесе тужба до овој суд за развод на брак 
против Ала Мина, сега со непознато место на жи-
веење. 

Бидејќи тужената Мина 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 одреди свој застапник. Во 
спротивно на истата ќе и биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 269/76. 
(51) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 101 од 3. VI. 1975 година, на ре-
шстарската влошка бр. 217, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата односно на-
зивот на ОЗТ Фабрика за автомобилски делови 
„Руен" — Кочани која ќе се вика: Индустрија за 
автомобилски делови и трактори „Руен", со седиш-
те во Кочани, ул. „29 Ноември" бр. 32. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Статутот на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
101/75. (366) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 123 од 27. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 41, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата односно називот на 
организацијата на здружен труд — Централно ос-
новно училиште „Славчо Стојменов", со седиште 
во Виница, Кочанско, која за натака ќе гласи: Цен-
трално основно училиште „Славчо Стојменски", со 
седиште во Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
123/75. (367) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 176 од 12. VII. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 111, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
потпишување на Графичкото претпријатие „Мла-
дост" од Кочани, односно на местото на досегаш-
ниот потписник Јован Наков е назначен Благој 
Постолов кој со неограничени овластувања ќе ги 
потпишува сите видови документација на претпри-
јатието во отсуство на директорот Михаил Тодо-
ров. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
176/75. (374) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 138 од 10. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 104, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на дел од дејноста, промената 
на лицето овластено за застапување и потпишува-
ње на промената на фирмата односно називот на 
организацијата на здружен труд — Станбено-ко-
мунално услужно претпријатие — Пробиштип, и 
тоа: 

Станбено-комуналното услужно претпријатие — 
Пробиштип досегашните дејности: „Управување со 
станбените згради и становите", престанува да ги 
врши. 

На местото на досегашниот шеф на сметковод-
ството на претпријатието — Блаже Донков е наз-
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начен Делчо Миланов, сметководител, кој ќе ја 
потпишува работната организација со неограниче-
ни овластувања. 

Досегашната фирма односно називот на Стан-
беното претпријатие, со седиште во Пробиштип, се 
променува и ќе гласи: Станбено-комунално услуж-
но претпријатие, со седиште во Пробиштип. 

Уписите се извршија во регистарот врз основа 
на одлуката на Собирот на работните луѓе на прет-
пријатието, бр. 0301/152 од 13. VI. 1975 година и 
одлуката на Советот на претпријатието, бр. 0201/254 
од 23. IX. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
138/75. (373) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 87 од 21. V. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 234, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата односно називот на 
организацијата на здружен труд и промената на 
предметот на работењето на Рудници и индустри-
ја за огноотпорни материјали „Црвена ѕвезда" — 
Пехчево, која ќе се вика: Рудници и индустрија за 
огноотпорни материјали и керамика „Црвена ѕвез-
да", со седиште во Пехчево. Предметот на работе-
њето се проширува уште и со: организација на 
трговска мрежа за продажба на сопствени произ-
води. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Работната ор-
ганизација — Рудници и индустрија за огноот-
порни материјали и керамика „Црвена ѕвезда" — 
Пехчево, бр. 02-3/2-3 од 3. II. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
87/75. (375) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 91 од 27. V. 1975 година, на регис-
тарската влошка 242, го запиша во судскиот ре-
гистар уписот на следните деловни единици на 
ОЗТ — Занаетчиско трговско претпријатие „Сло-
га" од Радовиш: 

1. Продавница број 2, со седиште во Струми-
ца. ул. „Маршал Тито" број 33. 

Предмет на работење: 
— промет со готови чевли, пластика и плас-

тични производи и производи од гума. 
Раководител: Ванчо Тенев. 
2. Продавница број 5, со седиште во Струмица, 

ул. „Маршал Тито" бр. 48. 
Предмет на работење: 
— промет со готови чевли, гума, пластика и 

производи од гума и пластика. 
Раководител: Марика Биберовиќ. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Деловниот одбор на Работната орга-
низација „Слога" — Радовиш, бр. 18 од 30. I. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
91/75. (376) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 100 од 2. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 35, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицата овластени за зас-
тапување односно потпишување на ОЗТ Фабрика 
за декоративни ткаенини „Декоратер", со седиште 
во Радовиш, односно на местото на досегашниот 
директор Васо Костадинов е именуван за директор 
Љубомир Даов, кој е овластен со полно и неогра-
ничено овластување да ја застапува и потпишува 
организацијата на здружен труд. 

Финансиската и паричната документација е 
овластен да ја потпишува Звонимир Димитар На-
чаров. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Фабриката бр. 
02-1487/2 од 27. VIII. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
100/75. (377) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 167 од 31. VII. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 242, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на следните деловни 
единици на Занаетчиското трговско претпријатие 
..Слога", со седиште во Радовиш и тоа: 

1. Деловна единица — Продавница број 8, со 
седиште во Неготино, ул. „Јане Сандански" бр. 43. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови чевли, гумени про-

изводи, пластика и пластични производи. 
Раководител Слободанка Тодорова. 
2. Деловна единица — Продавница број 9, со 

седиште во Неготино, ул. „Страшо Пинџур" бр. 44. 
Предмет на работење: 
— промет со сите видови трикотажа и други 

текстилни производи. 
Раководител: Драган Анчев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Деловниот одбор на Занаетчиското 
трговско претпријатие „Слога" — Радовиш, бр. 59 
од 16. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
167/75. (378) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 29 од 29. IV. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 11, ја запиша во судскиот ре-
гистар деловната единица Крчма — Мотел „Чар-
дак", со седиште во село Босилово, Струмичко, на 
Земјоделската задруга „Тромеѓа", село Старо Ко-
њарево, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалаци, мезелуци, скара, цигари и кибрит, сите ви-
дови индустриски стоки. 

Раководител: Киро Зимбаков. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Тромега", село Старо Коњарево, Струмич-
ко, бр. 59 од 26. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
29/75. (380) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 173 од 20. VIII. 1975 година ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување и потпишување на ООЗТ 
„Орел" — Радовиш во состав на ОЗТ „Балкан-
шпед" — Радовиш, односно на местото на досегаш-
ниот директор Петар Наков е именуван Трајан 
Ивановски, кој со потполно и неограничено овлас-
тување ќе ја застапува и потпишува основната ор-
ганизација на здружен труд „Орел" — Радовиш. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Орел" — Радовиш 
бр. 0201-5/4-1 од 26. II. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
173/75. (379) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 75 од 29. IV. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 247, ја запиша во судскиот ре-
гистар Деловната единица — Стовариште, со се-
диште во Битола, ул. „Смолевска" бб, на „Грозд" 
— производно трговско претпријатие, со седиште 
во Битола, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— промет на големо со алкохолни и безалко-

холни пијалаци, пиво, кисела вода, вино, цигари, 
кибрит и ел. 

Раководител: Владимир Пецаков. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на претпријатието, 
бр. 02-1612 од 23. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
75/75. (382) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 76 од 24. IV. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 367, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица „Мандра", со седиште 
во Струмица на Работната организација за промет 
на големо и мало извоз-увоз „Југопромет" — Стру-
мица, ООЗТ Колонијал — прехрана со откуп на 
земјоделски производи — Струмица, со следните 
податоци: 

Предмет на работење: 
— преработка на свежо млеко, производство 

на кисело млеко, сирење и подвара за прехрана, во 
границите на овластувањето на работната орга-
низација. 

Раководител: Христо Кољушков. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на Работната орга-
низација, бр. 03-146 од 22. III. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
76/75. (383) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 81 од 12. V. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 112, го запиша во судскиот 
регистар бришењето од судскиот регистар на орга-
низацијата на здружен труд — Претпријатие за 
станбено-комунално стопанисување, со седиште во 
Струмица, ул. „Ленинова" бр. 1, бидејќи престана 
со своето работење од 30. IV. 1975 година и се при-
пои кон Општинската заедница на станувањето, со 
седиште во Струмица, ул. „Ленинова" бр. 1. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 
02-123/1 од 30. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
81/75. (384) 

делови, со седиште во Прилеп, ул. „Сотка Георѓиев-
ска" бр. 29, на ООЗТ трговска дејност „Агроре-
монт" — Кавадарци, во состав на ОЗТ „Агроре-
монт" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет со резервни делови, земјоделска ме-

ханизација, патнички и товарни возила, електро-
потрошен материјал и гуми, на големо и мало. 

Раководител: Борис Тодоровски. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работната заедница на „Агроремонт" 
— Струмица ООЗТ „Агроремонт" — Кавадарци, бр. 
1аб9 од 27. VI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
1 2 0 / 7 5 . (387) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 121 од 27. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 215, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица „Коштана", со седиш-
те во село Баница, Струмичко на Занаетчиското 
услужно производно претпријатие „Иднина" — 
Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на мало на производи изработена од 

шеќер и какао, деликатесни производи, алкохолни 
и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки и 
кибрит, разни печива, млеко и млечни производи, 
угостителство: точење алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, кафе, чај и исхрана. 

Раководител: ѓорѓи К. Ѓорѓиев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет бр. 01-041/1 од 
17. VI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
121/75. (388) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 88 од 22. V. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 211, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Економското 
училиште, со седиште во Струмица, кое за натака 
ќе го носи името: ЕКОНОМСКО училиште „Вељко 
Влаховиќ", со седиште во Струмица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Еко-
номското училиште „Вељко Влаховић', бр. 02-140/1 
од 8. III. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
88/75. (385) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи, бр. 127 од 30. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 139, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицата овластени за зас-
тапување односно потпишување на претпријатието 
„Водовод и канализација" од Струмица, така што 
место досегашниот потписник Костадин Циев за 
директор е именуван Васил Аџипроданов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Водовод и ка-
нализација — Струмица, бр. 02-326/2 од 20. VI. 
1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
127/1975 год. (389) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 102 од 4. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 367, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Продавница за 
промет на мало бр. 217, со седиште во Радовиш, 
ул. „М. Тито" бр. 137, на ООЗТ Железарија, бела 
техника и акустика — Струмица во состав на Ра-
ботната организација за промет на големо и мало 
извоз-увоз „Југопромет" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на мало на сите видови железарија, 

бела техника и акустични стоки. 
Раководител: Трајан Љубенов Манев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на Работната ор-
ганизација „Југопромет" — ООЗТ Железарија, бе-
ла техника и акустика — Струмица, бр. 02-896/1 
од 28. III. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
102/75. (386) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 120 од 27. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 266, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица за промет на резервни 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 142 од 29. VII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 36, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање односно потпишување на ОЗТ — Претприја-
тие за проектирање „Проектант", со седиште во 
Струмица, односно на местото на досегашниот ди-
ректор Љупчо Стаменов е овластен Костадин Стам-
болиев, в. д. директор, со потполни и неограничени 
овластувања во однос на застапувањето и потпи-
шувањето на претпријатието. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 02-70/1 
од 28. VII. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
142/75. (390) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 130 од 1. VII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 216, го запиша во судскиот 
регистар основањето на следните деловни единици 
на ЗИК „Струмица" — Струмица, ООЗТ „Моша 
Пијаде'* — Струмица: 

Бр. 17 — Стр. 419 
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1. Деловна единица — Продавница за продаж-
ба на месо, со седиште во Струмица, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 54. 

Предмет на работење: 
— продажба на месо. 
Раководител: Живорад Брешков. 
2. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Струмица, ул. „Климент Охридски" бб, во дво-
рот на ООЗТ „Моша Пијаде". 

Предмет на работење: 
— продажба на прехранбени стоки. 
3. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Струмица, ул. „Кирил и Методи" бр. 53. 
Предмет на работење: 
— продажба на месо. 
Раководител: Владимир Пецев. 
4. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Струмица, ул. „Моша Пијаде" бр. 28. 
Предмет на работење: 
— продажба на месо. 
Раководител: Пантелеј Самарков. 
5. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Струмица, ул. „Ленинова" бр. 11 — Градско па-
зариште. 

Предмет на работење: 
— продажба на месо. 
Раководител: Антоније Џида лов. 
6. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Струмица ул. „Благој Мучето" бр. 8. 
Предмет на работење: 
— продажба на месо. 
Раководител: Костадин Дончев. 
7. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 58. 
Предмет на работење: 
— продажба на месо. 
Раководител: Томислав Дончев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Републичкиот совет при ООЗТ „Моша 
Пијаде" — Струмица бр. 03-520/2 од 30. VI. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
130/75. (391) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 165 од 30. VII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 169, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Продавница бр. 6, 
со седиште во Битола, ул. „Борис Кидрич" бр. 5 
на РО Модна конфекција „Герас Цунев", со се-
диште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— продажба на конфекција, трикотажа и га-

лантерија. 
Раководител: Благоја Таревски. 
Деловната единица — Продавница број 6 е во 

состав на РО Модна конфекција „Герас Цунев" 
— Струмица во времето на конституирањето се 
запиша како новооснована продавница односно врз 
основа на одлуката на Собирот на работните луѓе, 
бр. 01-463 од 14. XI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
165/75. (396) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 150 од 30. VII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 216, ги запиша во судскиот 
регистар деловните единици — продавници на ЗИК 
„Струмица" — Струмица, и тоа: 

1. Деловна единица — Магазин за откуп на 
земјоделски производи, со седиште во село Пипе-
рово, Струмица. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Борис ѓорѓиев. 
2. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи, со седиште во село Хам-
залија, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Панделија Стоилков. 

3. Деловна единица — Магазин за откуп на 
земјоделски производи, со седиште во село Мур-
тино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Славе Данков. 
4. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи, со седиште во село Бо-
силово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Панче Тимов. 
5. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи со седиште во село Васи-
лево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
6. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи, со седиште во село Да-
биље, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Ристо Ковачев. 
7. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи, со седиште во село Ангел-
ци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Александар Митрев. 
8. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи, со седиште во село Гра-
дошорци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 

Раководител: Алекса Костадинов. 
9. Деловна единица — Магазин за откуп на 

земјоделски производи, со седиште во село Вода-
ча, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп на земјоделски производи. 
Раководител: Иван Николов. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на работната ор-
ганизација ЗИК „Струмица" — Струмица бр. 
02-2795/13 од 25. VII. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
150/75. (392) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 111 од 20. VI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 255, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на деловните единици на 
„Прогрес" за трговија на големо и мало, со седиш-
те во Св. Николе и тоа: 

1. Деловната единица — Пиљара, со седиште во 
село Џумајлија, се брише од регистарот односно 
престанува со својата работа. 

2. Деловната единица — Претставништво за от-
куп на земјоделски производи, со седиште во Стру-
мица бр. 36, престанува со работа. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ трговија 
на големо и мало „Прогрес" — Св. Николе бр. 
02-128 од 28. И. 1975 година и одлуката на истиот 
совет бр. 02-94 од 19. II. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
111/75. (398) 

Од Окружниот стопански суд. во Штип со ре-
шението Фи. бр. 103 од 4. VI. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 237, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување односно потпишување на ООЗТ „Сан-
дански" — Делчево, на Земјоделско-индустриски 
комбинат „Овче Поле" — Св. Николе, така што на 
местото на досегашниот директор Драган Грљански 
е овластен за в д. директор со потполно и неог-
раничено овластување во однос на застапувањето 
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и потпишувањето на организацијата на здружен 
труд лицето Кирил Христов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
па одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Сан-
дански" — Делчево, бр. 03-570 од 30. V. 1975 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
103/75. (397) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 113 од 20. VI. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 255, ги запиша во судскиот 
регистар деловните единици на „Прогрес" органи-
зација на здружен труд за трговија на големо и 
мало, со седиште во Св. Николе и тоа: 

1. Деловна единица — Самопослуга, со седиште 
во Св. Николе, ул. „Младинска" бр. 41. 

Предмет на работење: 
— трговија на мало со сите видови трговски 

стоки — мешани стоки, прехранбени стоки и пред-
мети за општа употреба и колонијални стоки. 

Раководител: Блажо Коцев. 
2. Деловна единица — Самопослуга бр. 40, ул. 

„Кочо Рацин", со седиште во Св. Николе. 
Предмет на работење: 
— трговија на мало со сите видови трговски 

стоки-мешани, како и прехранбени стоки, предме-
ти за општа употреба и колонијални стоки. 

Раководител: Панче Стаменков. 
3. Деловна единица — Стаклорезачка работил-

ница, со седиште во Св. Николе. 
Предмет на работење: 
— трговија на мало со сите ситни и големи 

стакла, местење на стакла, брушење, правење огле-
дала, урамување на слики, сечење на рамки и др. 

Раководител: Мирко Тодоров. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет при ОЗТ за тр-
говија на големо и мало „Прогрес" од Св. Николе, 
бр. 02-128 од 28. II. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 113/75. (399) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 132 од 3. VП. 1975 година, на регистар-
ската влошка бр. 134, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицата овластени за застапува-
ње и потпишување на ОЗТ — Здравствена стани-
ца од Св. Николе, така што на местото на досе-
гашниот директор на организацијата на здружен 
ТРУД Д-Р Душко Јованов е именувана за директор 
д-р Станка Гонева, која ќе ја застапува организа-
цијата без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 02-321 
од 2. VII. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
132/75. (400) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот округли печат под назив: „Градеж-

но производно претпријатие „Илинден" — Скопје 
— ООЗТ „Проектантско биро" — Скопје се огла-
сува за неважен. (1214) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Загубениот чек под бр. МН 479414 на износ од 
200,00 динари, издаден од Месната заедница „Ва-
сил Главинов" — Скопје на име Емел Славољуб, 
Скопје. (1056) 

Ученичка книшка за Ш година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Шабан Мустафа, ул. „Веселин Вуј овски" бр. 5, Ку-
маново. (1057) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Исмет 
Халими, е. Черкези, Куманово. (1058) 

Ученичка книшка за IV година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Нухи Јашари, е. Черкези, Куманово. (1059) 

Свидетелство од I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Љиља-
на Суботиќ, ул. „М. Пијаде" бр. 83, Куманово. 

(1210) 
Свидетелство за П година, издадено од Гим-

назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Амид 
Сулејмани, ул. „Вардарска" бр. 30, Куманово. (1211) 

Ученичка книшка за I клас, издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Не-
џмедин Љатифи, е. Виштица, Куманово . (1212) 

Ученичка книшка за I клас, издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Рид-
ван Незири, е. Лопате, Куманово. (1213) 

Ученичка книшка за II година, издадена од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Лила ѓорѓиевска, ул. „Вардарска" бр. 11, Кума-
ново. (1301) 

Бариран чек бр. 0394797, издаден од Станбеното 
претпријатие во Приштина на име „Македонија 
дрво", Скопје. (1302) 

Воена легитимација на име Горан Топаловски, 
ул. „Партизанска" бр. 146, Битола. (610) 

Диплома за ѕидарско тесарски занает, издадена 
од Заводот за запослување — Кавадарци на име 
Симо Везенкоски, е. Кривогаштани, Прилеп. (611) 

Свидетелство за УШ одделение на име Митра 
Цветаноска, ул. „Р. Секирчанец" бр. 1, Прилеп. 

(612) 
Диплома за завршено техничко училиште во 

Прилеп на име Катерина Кирилова, е. Росоман, 
Кавадарци. (614) 

Студентска легитимација на име Олга Стоја-
новска, ул. „Димитар Влахов" бр. 54, Т. Велес. 

(615) 
Свидетелство на име Верица Илиевска, ул. „Н. 

Тесла" бб, Гостивар. (616) 
Свидетелство за IV одделение на име Анѓа 

Илиеска, ул. „Н. Тесла" бб, Гостивар. (617) 
Воена книшка издадена од В .П. 6565 — Бања 

Лука, на име Арифи Рецепи Екрем, Куманово. 
(618) 

Воена легитимација издадена од Љубљана на 
име Адем Банушевски, е. Кишава, Битола. (619) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Касим Џемаилоски, ул. „Тризла" бр. 91, Прилеп. 

(620) 
Возачка дозвола бр. 2261, на име Радован Мар-

коски, ул. „Тане Цалески" бр. 26, Кичево. (621) 
Свидетелство за IV клас гимназија на име 

Мирко Јованоски, е. Жилче, Тетово. (622) 
Ученичка книшка на име Цвета Настеска, е. 

Сретково, Гостивар. (623) 
Диплома за машински техничар на име Бран-

ко Анастасиески, ул .„Трифко Андонов" бр. 11, 
Гостивар. (624) 

Свидетелство за IV клас основно училиште на 
име Абди Селмани, е. Чајле, Гостивар. (625) 

Свидетелство за П година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име [Ќани 
Афузи, ул. „Младен Стојановиќ" бр. 37, Куманово. 

(627) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Верка Тасевска, Скопје. (628) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Ко-

ста Бузарденов, Скопје. (629) 
Воена книшка издадена од Љубљана на име 

Иван Вељановски, Скопје. (630) 
Воена книшка издадена од Сарајево на име 

Ејуп Сеферов, Скопје . (631) 
Воена книшка издадена од Скопје на име ѓор-

ѓи Димитар Божиновски, Скопје. (632) 
Ученичка книшка дел. бр. 28/71 за П година, 

издадена од Медицинското училиште во Тетово на 
име Ајша Мифтари, Скопје. (633) 

Воена книшка издадена од Краљево на име 
Никола Николоски, Скопје. (634) 
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Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Цветан Димов" — Скопје на 
име Адем Хоџиќ, Скопје. (635) 

Воена книшка издадена од Чачак на име Ре-
цеп Ибраим Реџеп, Скопје. (636) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Сло-
бодан Нешовски, Скопје. (637) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Стев-
че Талевски, Скопје. (638) 

Индекс бр. 832/М, издаден од Електро-машин-
скиот факултет — Скопје на име Стојчо Бојовски, 
Скопје. (639) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Му-
рат Сабри Елисовски, Скопје. (640) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Сло-
бодан Илиевски, Скопје. (641) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Дафина Кузманова, Скопје. (642) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Савица Брзанова, Скопје. (643) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Ба ј ловце, Куманово на 
име Чедомир Павловски, Скопје. (644) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Александар Николовски, Скопје. (645) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Драги Трајковски, е. Маџари, Скопје. (646) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
Основното училиште „Лирија" — Скопје на име 
Сабедин Идризи, Скопје. (647) 

Диплома за завршен испит издадена од Учи-
лишниот центар при рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје на име Спасоје Јосифоски, 
Скопје. (643) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Вла-
до Апостоловски, Скопје. (649) 

Здравствена легитимација бр. 734075, издадена 
од Скопје на име Јасмина В. Анастасова, Скопје. 

(650) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Денко Наумовски Скопје. (651) 
Воена книшка издадена од Постојна на име 

Љупчо Стефановски, Скопје. (652) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Цветко Којчиновски, Скопје. (653) 
Ученичка книшка I година, издадена од Тргов-

скиот училишен центар во Скопје- на име Митра 
Стојановска, Скопје. (654) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на *ше Славица Костовска, Скопје. (655) 

Свидетелство бр. 83/1 за незавршен I клас из-
дадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Рајна Колева, Скопје. (656) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Орце Николов" Скопје на име Таир Сефе-
ри, Скопје. (657) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
е. Долнени — Прилеп на име Верка Бошкоска, ул. 
„Марксова" бр. 194а, Прилеп. (658) 

Свидетелство за IV одделение на име Петре 
Маркоски, е. Небрегово, Прилеп. (659) 

Здравствена легитимација на име Иван Пеј-
човски, ул. „Сл. Петров" бр. 114, Т. Велес. (660) 

Здравствена легитимација на име Адиле Нези-
ри, ул .„109" бр. 1, Тетово. (661) 

Свидетелство од УШ одделение, на име Фаик 
Елези, е. Беличица, Гостивар. (662) 

Лична карта на име Данчо Димоски, ул. „С. 
Спироски" бр. 9, Гостивар. (663) 

Работна книшка на име Трифе Лазарески, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 95, Гостивар. (664) 

Свидетелство за Ш одделение на име Мара 
Стефановска, е. Тумчевиште, Гостивар. (665) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Сл. Стојменски" — Виница на име Ленка 
Михаилова, е. Истибања, Виница. (666) 

Диплома за ѕидаро тесарска дејност, издадена 
од СО — Берово на име Киро Ил. Страторски, е. 
Русиново, Берово. (667) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Методи Митевски 

— Брицо" е. Разловци, Делчево на име Јордан Еф-
тимов Арсов, е. Разловци, Делчево. (668) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Са-
дета Шабовиќ, е. Батинци, Драчево, Скопје. (669) 

Свидетелство бр. 2400 за квалификуван возач 
за моторни возила, издадено од Охрид на име Кли-
ме Јанчевски, ул .„5" бр. 12, Битола. (670) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Олги-
ца Киселоска, е. Кривогаштани, Прилеп. (671) 

Работна книшка на име Драги Давковски,. ул. 
„Карл Маркс" бр. 82, Куманово. (672) 

Ученичка книшка бр. 902 за У Ш одделение, 
издадена од Основното училиште „Иво Рибар Лола" 
е. Конопница на име Благица Митковска, е. Коноп-
ница, Кр. Паланка. (673) 

Свидетелство на име Лазар Мартиноски, е. 
Мислешево, Струга. (674) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Лила 
Нацева, ул. „Страшо Пинџур" бр. 12, Т. Велес. 

(675) 
Лична карта на име Акик Беџети, е. Одри, 

Тетово. (676) 
Возачка дозвола бр. 4662, издадена од ОВР — 

Тетово на име Узаир Узаири, ул. „29 ноември" бр. 
76, Тетово. (677) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемиле Неџми Арифи, Ново село П, Тетово. (678) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зија 
Шаини, е. Рогле, Тетово. (679) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Идриз Есати, е. Пирок, Тетово. (680) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ружа 
Карафилоска, ул. „Б. Кидрич" бр. 208, Гостивар. 

(681) 
Свидетелство за У Ш одделение на име Зора 

Чичаноска, Берово. (682) 
Свидетелство за У Ш одделение, издадено од 

ЦОУ „Сл. Стојменски" Виница на име Благојчо 
Захариев, Виница. (683) 

Здравствена легитимација на име Блаже Ср-
биновски, е. Волче, М. Брод . (684) 

Свидетелство на име Зија Асана Асани, е. 
Дебреше, Гостивар. (685) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Моша Пијаде" Гостивар на име Бла-
городна Гавранлиева, ул. „Сутјеска" бр. 48/3, Штип. 

(686) 
Лична карта издадена од СВР — Скопје на име 

Нешат Асани, е. Радуша, Скопје. (687) 
Свидетелство за VI одделение, издадено од Учи-

лиштето „Климент Охридски" — Прилеп на име 
Славе Видески, ул. „Егејска" бр. 80, Прилеп. (688) 

Лична карта бр. 36336, издадена од ОВР — 
Тетово на име Зекије Рамадани, ул. „К. Ј . Питу" бр. 
35, Тетово. (689) 

Свидетелство од IV одделение на име Ејуп Ха-
лити, е. Пирок, Тетово. (690) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бехадин Џељали, е. Горна Лешница, Тетово. (691) 

Свидетелство од УШ одделение на име Гуга 
Андовска, е. Ратево, Берово. (692) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
Крстевска, ул. „Ст. Наумов" бр. 170, Битола. (693) 

Здравствена легитимација на име Василка Или-
еска, ул. „К. Јосифоски" бр. 178, Прилеп. (694) 

Здравствена легитимација на име Марјан Или-
оски, ул. „К. Јосифоски" бр. 178, Прилеп. (695) 

Свидетелство за У Ш одделение, издадено од 
Училиштето „Браќа Миладинови" — Куманово на 
име Љубомир БОШКОСКИ, е. Пројевци, Куманово. 

(696) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Централното основно училиште „Јоаким Крчовски" 
— Кр. Паланка на име Радојка Митовска, е. Ко-
шари, Кр. Паланка. (697) 

Свидетелство за IV разред на име Мустафа 
Ефрезин, е. Слупчане, Тетово. (698) 

Свидетелство на име Донка А. Арсова, ул. 
„Ленинова" бр. 5, Виница. (699) 
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Славчо Стојменски" — Виница, на име Ристо 
Христов, ул. „Братство единство" бр. 2, Виница. 

(700) 
Работна книшка бр. 306 на име Ило Митев, Ви-

ничка Кршла, Виница. (701) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Пецо Даскалот" е. Долнени 
на име Ордена Тошеска, е. Долнени, Прилеп. (702) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 
Фаризи, ул. „Љуботен" бр. 76, Тетово. (706) 

Ученичка книшка од П клас, издадена од Хе-
миското училиште „Б. Талески" — Прилеп на име 
Славица Јованоска, ул. „М. Пијаде" бр. 111, При-
леп. (703) 

Воена книшка на име Шефкет Положани, ул. 
„Скопска" бр. 35, Струга. (704) 

Ученичка книшка на име Атанас Пановски, ул. 
„Крушевска" бр. 26, Т. Велес. (705) 

Работна книшка на име Кирко В. Костовски, е. 
Косматец, Куманово. (707) 

Воена книшка АГ. 49388, издадена од ОНО — 
Кратово на име Тоде Живко Цветковски, е. Шоп. 
Рудари, Кратово. (708) 

Свидетелство од IV година, издадено од Учи-
лиштето во е. Г. Речица, на име Ибраим Амети, 
е. Г. Палчиште, Тетово. (709) 

Свидетелство за IV клас гимназија издадено од 
Тетово на име Марко Јованоски, е. Жилче, Те-
тово. (710) 

Свидетелство за IV одделение на име Феми 
Саити, е. Ново Село, Тетово. (711) 

Работна книшка на име Расим Абди, е. Нераш-
те, Тетово. (712) 

Земјоделска легитимација на име Џемаил Му-
стафи, е. Синичане, Тетово. (713) 

Земјоделска легитимација на име Шани је Му-
стафи, е. Синичане, Тетово. (714) 

Земјоделска легитимација на име Шефије Миф-
тари, е. Синичане, Тетово. * (715) 

Земјоделска легитимација на име Касам Мус-
тафа, е. Синичане, Тетово. (716) 

Земјоделска легитимација на име Фекри Мус-
тафи, е. Синичане, Тетово. (717) 

Земјоделска легитимација на име Нијасар Мус-
тафи ,с. Синичане, Тетово. (718) 

Свидетелство на име Тодор Михајл овски, е. 
Дуф, Гостивар. (719) 

Свидетелство за завршено IV одделение во е. 
Врапчиште на име Насир Беќири, е. Дебреше, Го-
стивар. (720) 

Работна книшка на име Рифат Абдулаки, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 116, Гостивар. (721) 

Ученичка книшка издадена од ЦОУ „Иво Ри-
бар Лола" — е. Драгобрашти, на име Вана Или-
ева, е. Пекљани, Виница. (722) 

Работна книшка издадена од Виница на име 
Ѓорги Митев, е. Вин. Кршла, Виница. (723) 

Работна книшка на име Љубе Додевски, е. 
Драчево, Скопје. (724) 

Воена книшка на име Ферат Азми, е. Д. Бе-
лица, Струга. (725) 

Свидетелство од I клас, издадено од Трговско-
то училиште во Прилеп на име Велимир Паноски, 
е. Десово, Прилеп. (726) 

Свидетелство за VIII одделение на име Васе 
Насеска, ул. „Б. Стојкоски" бр. 1, Прилеп. (727) 

Свидетелство за П година, издадено од Средно 
хемиското училиште во Прилеп на име Зора Ива-
нова, е. Мороишта, Струга. (728) 

Воена книшка на име Шабани Екуран, е. Ка-
лишта, Струга. (729) 

Работна книшка на име Киро Ангелов, ул. 
„Охридска" бр. 1, Т. Велес. (730) 

Работна книшка на име Садик Сефери, е. 
Шипковица, Тетово. (731) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љубин-
ка Кускинска, Берово. (732) 

Свидетелство на име Стој мил Петков, Т. Велес. 

(733) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеват Амети, е. Д. Лешница, Тетотво. (734) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мерадије Амети, е. Д. Лешница, Тетово. (735) 

Воена книшка издадена од В.П. 6768 — Ниш 
на име Станимир Димитра Зафировски, ул. „Вар-
дарска" бр. 51, Куманово. (736) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Д. Јованоски" — Прилеп на име Су-
зана Бошкоска „Марксова" бр. 120, Прилеп. (737) 

Работна книшка на име Новчо Симоновски, ул. 
„Денко Драганов" бр. 18, Куманово. (738) 

Работна книшка на име Реџо Реџепоски, ул. 
„Коле Неделков", бр. 17, Куманово. (739) 

Диплома издадена од Училиштето „Перо На-
ков" — Куманово на име Војо Давидовски, ул. 
„Васка Петровска" бр. 33, Куманово. (740) 

Работна книшка на име Никола Илијевски, 
ул. „Н. Револуција" бр. 69, Куманово. (741) 

Воена книшка издадена од Гостивар на име 
Азби Емрули, е. М. Речица, Тетово. (742) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ме-
фаил Феј зулаи, е. Челопек, Тетово. (743) 

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Зија 
Селмани, е. Челопек, Тетово. (744) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хамиде Фаризи, е. Стримница, Тетово. (745) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џеладин Фаризи, е. Стримница, Тетово. (746) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Осман Фаризи, е. Стримница, Тетово. (747) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ѓилнас Фаризи, е. Стримница, Тетово. (748) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Садиќи Екрем, ул. „Балиндолска" бр. 47, Гостивар. 

(749) 
Свидетелство од V одделение на име Вели Ај-

дари, ул. „П. Попоски" бр. 96, Гостивар. (750) 
Свидетелство издадено од Индустриското учи-

лиште на име Марина Агим, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 99, Гостивар. (751) 

Свидетелство на име Ќенан Абдули, е. Страго-
миште, Гостивар. (752) 

Свидетелство од индустриско училиште на име 
Боислав Петрески, кеј „Братство Јединство" бр. 3, 
Гостивар. (753) 

Свидетелство на име Даут Нухиу, е. Д. Ѓоно-
вица, Гостивар. (754) 

Свидетелство за VI одделение на име Шабан 
Махир, е. Дебреше, Гостивар. (755) 

Свидетелство бр .0704-93, издадено од Гимна-
зијата „Ацо Рускоски" на име Јагода Кускинска, 
Берово. (756) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназија-
та „Ацо Русковски" Берово на име Зора Матиќ, 
Берово. (757) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стефан 
Георгиев, Виница. (758) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нико-
ла Тренчевски, е. Блатец, Виница. (759) 

Лична карта издадена од Скопје на име Мус-
ли Е:нвер, Радуша, Скопје. (760) 

Работна книшка на име Ида јет Џелили, е. 
Стримница, Тетово. (761) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Тахир Халими, е. Топлица, Гостивар. (762) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Стеван 
Аризанкоски, ул. „М. Козар" бр. 171, Прилеп. (763) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име Бла-
га Василеска, ул. „1-ви Мај" бр. 29, Прилеп. (764) 

Здравствена легитимација на име Славко Сто-
јаноски, ул. „М. Цветаноски" бр. 16, Прилеп. (765) 

Ученичка книшка за завршено основно учи-
лиште „11 Октомври" е. Малотино на име Убавка 
Стојановска, е. Малотино, Куманово. (766) 

Свидетелство на име Софка Гиј ева, ул. „Куз-
ман Јосифоски" бр. 47, Т. Велес. (767) 

Ученичка книшка од основно училиште на име 
Весел Исени, е. Камењане, Тетово. (768) 
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Здравствена книшка на име Ленка Јованоска, 
ул. „Панче Попоски" бр. 58, Гостивар. (769) 

Возачка дозвола бр. 4390 на име Мирче Сте-
фаноски, е. Галате, Гостивар. (770) 

Свидетелство на име Фадил Демири, ул. „Ди-
митар Влахов" бр. 28, Гостивар. (771) 

Свидетелство од основно училиште на име 
Елес Селмани, е. Беловиште, Гостивар . (772) 

Свидетелство на име Лазам Шаини, е. Декре-
т е , Гостивар. (773) 

Свидетелство за I клас, издадено од Економ-
ското училиште — Берово на име Ката Сандева, 
е. Чешиново, Кочани. (774) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Нада 
С. Петрова, ул. „Кирил и Методи" бр. 18, Виница. 

(775) 
Диплома за завршено периодично училиште 

„Неро Наков" на име Томислав Величковски, ул. 
„ЈНА" бр. 4а, Куманово. (776) 

Возачка дозвола на име Шабан Амети, е. Бого-
виње, Тетово. (777) 

Работна книшка на име Мирјана ѓорѓиева, ул. 
„Љупчо Сантов" бр. 10, Виница. (778) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Адем Лимани, Скопје. (780) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Вој-
чо Кипријановски, Скопје. (781) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Иљфан Садиков, Скопје. (782) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Бранко Ж. Поповски, Скопје. (783) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште е. Кучевиште, на име Драги-
ца Аговиќ, е. Сандево, Скопје. (784) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ми-
ланче Наџаков, Скопје. (785) 

Воена книшка издадена од Лесковац на име 
Јордан Блажев Симоновски, Скопје. (786) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Касум Демир, Скопје. (787) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Јордан Бошков, Скопје. (788) 

Воена книшка на име Гоче Кожуваров, Скопје. 
(789) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство Единство" — Де-
бар на име Љумтурије Клења, Скопје. (790) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Доститеј Обрадовић — Скоп-
је на име Весна Митревска, Скопје. (791) 

Здравствена легитимација издадена од Витина 
на име Доста Денкиќ, Скопје. (792) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Благоја Величкоски, Скопје. (793) 

Воена книшка издадена од Липљан на име 
Изер Черим Круези, Скопје. (794) 

Здравствена легитимација издадена од Тетово 
на име Даница Страшевска, Скопје. (795) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште за возрасни „А. С. Макарен-
ко" — Скопје на име Велика Младеновска, Скопје. 

(796) 
Воена книшка издадена од Титоград на име 

Љубомир С. Челиковиќ, Скопје. (797) 
Лична карта издадена од Скопје на име Дра-

ган Смоковски, Скопје. (798) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-

ги Стефоски, Скопје. (799) 
Индекс бр. 683, издаден од Високата музичка 

школа во Скопје на име Шпреса Гаши, Скопје. 
(800) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Лена Ташкова, Скопје. (801) 

Свидетелство за VIII Одделение, издадено од 
Основното училиште „Моша Пијаде" — Кочани на 
име Јоце Захариев, Кочани. (802) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
МУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Цане 
Бошковски, Скопје. (803) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Борис Мирчевски, Скопје (804) 

Свидетелства за завршени П, Ш и IV година, 
издадени од Економското училиште „Моша Пијаде" 
— Куманово на име Филка Алексовска, е. Крила-
тица, Кратово. (805) 

Свидетелство од I година, издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Филка Алексов ска, е. Крилатица, Кратово. 

(806) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — 

Скопје на име Иљо Анцески, Скопје. (807) 
Уверение бр. 01-1160/16 за завршен курс за 

стручно оспособување од занимањето ракувач на 
градежни машини, издадено од Скопје на име 
Милорад Т. Митревски, ул. „Перо Чичев" бр. 10, 
Куманово. (808) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Светлана Божиновска, Скопје. (809) 

Воена книшка издадена од Петровец на име 
Добри Стојановски, Скопје. • (810) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Тодорка Божарова, Скопје. (811) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Горан Николовски, Скопје. (812) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Љубица Ѓорѓевиќ, Скопје. (813) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од основното училиште „Мирче Ацев" — 
Скопје на име Стефанка Николовска, Скопје. (814) 

Свидетелство издадено од Едногодишното дак-
тилографско училиште во Скопје на име Стефан-
ка Николовска, Скопје. (815) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Рем-
зи Шашивари, Скопје. (816) 

Индекс бр. 14996, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Сашо Спировски, Скопје. 

(817) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Трајан Дескоски, Скопје. (818) 
Свидетелство за положен завршен испит, из-

дадено од Градежното техничко училиште „Здрав-
ко Цветковски" — Скопје — Геодетски отсек на 
име Благоја Стојанов, Скопје. (819) 

Работна книшка издадена од Делчево на име 
Невена Станевска , Скопје. (820) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шукри Амитовски, Скопје. (821) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште, „Даме Груев" — Скопје на име 
Трајан Дескоски, Скопје. (822) 

Свидетелство за I година, издадено од АСУЦ во 
Скопје на име Чедомир Петровиќ, Скопје. (823) 

Свидетелство за квалификуван ѕидар, издаде-
но од ГИЦ — Скопје на име Љубомир Јовановски, 
Куманово. (824) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од 
Училиштето „Д. Јована" — Прилеп на име Лидија 
Петкоска, ул. „Тризла" бр. 337, Прилеп. (825) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име Вик-
торија Ѓорѓиоска, ул. „В. Циривири" — 4, Прилеп. 

(826) 
Здравствена легитимација на име Миродија 

Еминоска, Прилеп. (827) 
Здравствена легитимација на име Стојна Ма-

героска, ул. „Тризла" бр. 113, Прилеп. (828) 
Индекс на име Владо Пајмакоски, ул. „Репуб-

ликанска" 12 »Прилеп. (829) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп на име 
Крсте Благодушоски, ул. „Ј. Јордански" бр. 126, 
Прилеп. (830) 

Свидетелство за VIII одделение (вечерно) на 
име Петре Козароски, ул. „Ленин" бр. 237, Прилеп. 

(831) 
Ученичка книшка на име Горѓи Атанасоски, 

ул. „Раде Иваноски" бр. 65, Прилеп. (832) 
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Ѕидаро-тесарско уверение на име Миле Огне-
носки, е. Милошево, Крушево. (833) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цвете 
Цветкоски, е. Ново Село, Вруток, Гостивар. (834) 

Свидетелство за квалификуван машинбравар 
на име Мазлам Османи ,с. Речане, Гостивар. (835) 

Лична карта на име Шакир Шакири, ул. „Бл. 
Тоска" бр. 149, Тетово. (836) 

Уверение бр. 21 за столарски занает на име 
Драге Војноски, е. Пожаране, Гостивар. (837) 

Свидетелство за V одделение основно училиш-
те на име Безат Садику, ул. „Слободан Пеноски" 
бр. 10, Гостивар. (838) 

Ученичка книшка и свидетелство од I година, 
издадени од У. Ц за неметали — Гостивар на име 
Дончо ѓорѓевски, е. Беловиште, Гостивар. (839) 

Свидетелство за VIII одделение на име Павле 
Бугариноски, Берово. (840) 

Свидетелство за IV одделение на име Даница 
Шуманска, Берово. (841) 

Ученичка книша од IV клас, издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Дра-
ги Бојковски, ул. „Нар. Револуција" бр. 74, Кума-
ново. (842) 

Здравствена легитимација на име Џафери Исни, 
е. Падалиште, Гостивар. (843) 

Здравствена легитимација на име Верка Ја -
ковлеска, е. Железна Река, Гостивар. (844) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муста-
фа Ј. Алиевски, Берово. (845) 

Свидетелство на име Илија Костадинов, е. Тр-
сино, Виница. (846) 

Работна книшка издадена од ОС — Виница на 
име Ристо Крстев Трајчев, е. Истибање, Виница. 

(847) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Јован Куновски, е. Бешиште, Прилеп . (848) 
Оружен лист на име Рамис Мамути, е. Д. Пал-

чиште, Тетово. (849) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Асиме Имери, е Боговиње, Тетово. (850) 
Лична карта на име Ејуп Беџети, е. Јажинце, 

Тетово. (851) 
Работна книшка на име Ејуп Беџети, е. Јажин-

це, Тетово. (852) 
Свидетелство од I и II година на име Сефедин 

Аземи, е. Доброште, Тетово. (853) 
Лична карта на име Хасибе Ајрули, ул. 

„108" бр. 28, Тетово. (854) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сервет Р. Алили, е. Порој, Тетово. (855) 
Ученичка книшка за VI одделение на име Не-

џат Рамадани, е. Градец, Тетово. (856) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Шинази Халили, е. Врапчиште, Гостивар. 
(857) 

Ученичка книшка на име Шефит Иљази, е. Ла-
кавица, Гостивар. (858) 

Ученичка книшка на име Абдил Бастри, е. 
Чегране, Гостивар. (859) 

Свидетелство за VIII одделение на име Осман 
Османи, ул. „Бошко Цветкоски" бр. 10, Гостивар. 

(860) 
Здравствена легитимација на име Славка Леф-

коска, ул. „Душко Поповиќ бр. 10, Гостивар. (861) 
Сообраќајна книшка бр. 3450/73, ТЕ 9807 на Ме-

дицински центар, Гостивар. (862) 
Свидетелство за VIII одделение на име Илми 

Јонузи, е. Чајле, Гостивар. (863) 
Свидетелство на име Иљаз Јонузи, е. Чајле, 

Гостивар. (864) 
Свидетелство од П година индустриско учи-

лиште на име Махир Куртиши, ул. „18 Ноември" 
бб, Гостивар. (865) 

Свидетелство за VII одделение на име Сетки 
Хај редини, е. Неготино Гостивар. (866) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Јован 
Ковачки, е. Владимирово, Берово. (867) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љуба 
Распашковска, е. Владимирово, Берово. (868) 

Воена исправа издадена од В П— Сремска Ка-
меница на име Митре Китановски, ул. „Коста Абра-
шевиќ бр. 321, Битола. (869) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија — 
Прилеп на име Благица Блажеска, Македонски 
Брод. (870) 

Свидетелство за VIII одделение на име Страшо 
Трај коски, ул. „Б. Шукукоски" бр. 22, Варош, 
Прилеп. (871) 

Лична карта на име Димитар Пецовски, Дра-
чево, ул. „1 мај" бр. 2, Скопје. (872) 

Работна книшка на име Слободанка Пецовска 
Драчево, ул. „1-ви мај" бр. 2, Скопје . (873) 

Уверение — ѕидарско издадено од Прилеп на 
име Костадин Ристески ,с. Бонче, Прилеп. (874) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од е. 
Лагово — Прилеп на име Пецо Ристески, е. Шта-
вица, Прилеп. (875) 

Диплома за квалификувана плетачка на име 
Роза Петрова, ул. „Киро Чучук" бр. 50, Т. Велес. 

(876) 
Здравствена легитимација на име Бобан Петру-

шев, ул. „Љубен Весов" бр. 35, Т. Велес. (877) 
Здравствена легитимација на име Иван Ни-

колов, Т. Велес. (878) 
Сервисна книшка бр. М. 007882-481941 на име 

Борис Кузманоски, ул. „Ило Јовчески" бр. 2, При-
леп. (879) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име Раде 
Недевски, .ул. „М. Ацев" бр. 176, Прилеп. (880) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Слободан Петрушевски, ул .„Тоде Бумба" бр. 17, 
Куманово. (881) 

Свидетелство од IV одделение на име Спасена 
Ангелкоска, е. Долна Јеловица, Гостивар. (882) 

Уверение од зидарски смер на име Мунир Ос-
мани, е. Теарце, Тетово. (883) 

Диплома од осумгодишно училиште на име Ве-
либор Симовски, е. Здуње, Гостивар. (884) 

Свидетелство за VIII клас на име Сахит Зи-
бери, е. Стримница, Тетово. (885) 

Свидетелство од VI клас гимназија на име Ос-
ман Вебиу, ул. „Цетинска" бр. 7, Тетово. (886) 

Свидетелство за VIII одделение на име Виоле-
те Џамбоска, е. Смојмирово, Берово. (887) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јор-
данка Петровска, е. Смојмирово, Берово. (888) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Пехчево на име Дарина Матевска, е. Чифлик, Бе-
рово. (889) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Сулејман Рушит Рушити, е. Радуша, Скопје. 

(890) 
Уверение за завршен швајсер — издадено од 

Заводот за запослување — Прилеп на име Љубен 
Бошески, е. Чумово, Прилеп. (891) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена 
од Училиштето „Р. Левката" — Прилеп на име 
Трајче Рувчески, ул. „5-та прилепска бригада" бр. 
5/3-1, Прилеп. (892) 

Работна книшка бр. 402/710861 на име Стоиман 
Пешев, ул. „М. Тито" бр. 208, Кр. Паланка. (893) 

Диплома на име Али Бекиров, ул. „В. Шојлев" 
бр. 28, Т. Велес. (894) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Зијаедин Абази, е. Врапчиште, Гостивар. (895) 

Сообраќајна дозвола за патничко возило за-
става 750, ТЕ 106-64 на име Калош Салиу, е. До-
бри Дол, Гостивар. (896) 

Лична карта на име Нуредини Неџати, е. Пи-
рок, Тетово. (897) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од „Д. 
Иљо Малиновски" — Берово на име Дафинка Бу-
овска, Берово. (898) 
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Свидетелство за VI одделение на име Екрем 
Сулиманов, Берово. (899) 

Свидетелство за VIII одделение на име Симеон 
Михајлов, Виница. (900) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име Ке-
маил Мустафоски, ул. „П. Крстески" бр. 3, Прилеп. 

(901) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

училиштето „Рампо Левката" на име Харалампи 
Долгоски ,ул. „Мирче Ацев" бр. 17 ,Прилеп. (902) 

Свидетелство .од III одделение, издадено од 
„Климент Охридски" на име Васе Тодорова, ул. 
„Ленин" бр. 140, Прилеп. (903) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зихнија 
Торик, е. Житоше, Прилеп. (904) 

Свидетелство за IV одделение на име Вендо 
Стојаноски, с. Беловодица, Прилеп. (905) 

Работна книшка на име Чедо Стојановски, е. 
Карловце, Куманово. (906) 

Свидетелство за IV одделение на име Брава На-
зиф, с. Дебреше, Гостивар. (907) 

Свидетелство за завршено II година Средно 
економско училиште на име Верица Каранфило-
ска, Гостивар. (908) 

Уверение за ѕидаро тесар на име Паскал Цве-
таноски, ул. „Беличица" бр. 54, Гостивар. (909) 

Возачка дозвола бр. 2620 на име Велиу Исмаил, 
е. Форино, Гостивар. (910) 

Свидетелство за IV одделение на име Асип 
Махмуди, ул. „Тоде Богданоски, бб, Гостивар. (911) 

Работна книшка на име Хај рула Усеини, е. 
Лакавица, Гостивар. (912) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рафи 3. Мустафа, е. Г. Лешница, Тетово. (913) 

Ѕидарско уверение на име Љика Мемет, ул. 
„ИЗ" бр. 20, Тетово. (914) 

Воена книшка на име Никола Ј. Тутунџиески, 
е. Чифлик, Берово. (915) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мара 
Мадешова, е. Чифлик, Пехчево, Берово. (916) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Пачарска с. Будинарци, Берово. (917) 

Свидетелство на име Драгица Костевска, е. 
Русиново, Берово. (918) 

Свидетелство на име Дивна Радинска, Берово. 
(919) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драгица 
Мрковска, Берово. (920) 

Свидетелство на име Стојка Димитрова, Ви-
ница. (921) 

Воена дозвола бр. 35 за управување со инже-
н е р е ц машина од В.П. 7700/6 — Прилеп на име 
Димитар Митев е. Звегор, Делчево. (922) 

Свидетелство издадено од ЦОУ „Кочо Рацин" 
е. Блатец на име Ружа Арсова, е. Липец, Блатец. 

(923) 
Работна книшка бр. 1056 на име Ванчо Стоја-

новски, ул. „Загребачка" бр. 7, Делчево. (924) 
Возачка дозвола бр. 4894, издадена од СВР — 

Тетово на име Џеват Несими, ул. „Б. Кочоски" бр. 
67, Тетово. (925) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Саљим Зулфија, е. Липково, Куманово. (926) 

Лична карта издадена од Тетово на име Џев-
дет Несими, ул. „Б. Кочоски" бр. 67, Тетово. (927) 

Лична карта издадена од Тетово на име Исен 
Мустафаи, е. Лисец, Тетово. (928) 

Свидетелство на име Самет Хусеини, ул. „Це-
тинска" бр. 8, Тетово. (929) 

Возна дозвола бр. 5431, издадена од СВР — Те-
тово на име Предраг Арсиќ, ул. „Илинденска" бр. 
43/22, Тетово. (930) 

Воена книшка на име Миле М. Стојановски, е. 
Старавина, Битола. (931) 

Воена книшка на име Димитрија Својчароски, 
е. Г. Кочивари, Прилеп. (932) 

Диплома за В.К. мајстор, издадена од Прилеп 
на име Бранко Богески, е. Дебреште, Прилеп. (933) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскало" е. Долнени на 
име Блага Јовческа, е. Долнени, Прилеп. (934) 

Свидетелство за . VI одделение на име Марија 
Тошеска, ул. „Ц. Илиески" бр. 97, Прилеп. (935) 

Свидетелство од I и II година, издадени од 
Училишниот центар „И. И. Цветан" — Прилеп на 
име Верка Насеска, ул. „М. Ацев" бр. 64, Прилеп. 

(936) 
Свидетелство за П одделение на име Драгица 

Ванчоска, е. Браилово, Прилеп. (937) 
Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 

е. Дупјанани, на име Ратка Ангелеска, е. Забрчани, 
Прилеп. (938) 

Свидетелство од III година индустриско учи-
лиште на име Бајрам Амити, е. Речане, Гостивар. 

(939) 
Ученичка книшка на име Калиси Илир, ул. 

„Ч. Филиповски" бр. 104, Гостивар. (940) 
Свидетелство на име Мире Ристески, ул. „Н. Н. 

Фазанерија", Гостивар. (941) 
Воена книшка на име Драги В. Костадинов, е. 

Крупиште, Штип. (942) 
Воена книшка на име Димитар Крамарски, е. 

Црник, Берово. (943) 
^Свидетелство на име Душка Чибанска, ул. „М. 

Тито" бр. 61, Берово. (944) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од ЦОУ „Ванчо Прке" — Делчево на име 
Жарко Спасов Димитровски, е. Бигла, Делчево. 

(945) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Лиле Блажевска, Скопје. (948) 
Работна книшка издадена од Д. Хисар на име 

Сандо Ристевски, Скопје. (949) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Абдула Хасан, Скопје. (950) 
Диплома бр. 555 од 25. VI. 50 год., издадена од 

Економскиот техникум во Скопје на име Душанка 
Тодор Цанева, Скопје. (951) 

Воена книшка издадена од Шабац на име Са-
хид Иса Сарачини, Скопје. (952) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Мирадије Елмази, Скопје. (953) 

Воена книшка издадена од Илирска Бистрица 
— Словенија на име Камбер Џафери, Скопје. (954) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Умерзат Мустафова, Скопје. (955) 

Диплома за завршено средно техничко училиш-
те, издадена од Училишниот центар при Рудници и 
железарница „Скопје" — Скопје на име Борис 
Котевски, Скопје. (956) 

Воена здравствена легитимација издадена од 
Скопје на име Ружица Темелкоска, Скопје. (957) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Тина Горѓи Кирилова. Скопје . (958) 

Работна книшка издадена од Делчево на име 
Богатин Воинов, Делчево. (959) 

Воена книшка издадена од Иванград на име 
Хамдија Кочан, Скопје. (960) 

Воена здравствена легитимација, издадена од 
Скопје на име Никола Пантелић Скопје. (961) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Локвица — М. Брод на 
име Алексо Миленкоски, Скопје. (962) 

Индекс бр. 4538, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на име Мустафа Суктени, Скопје. 

(963) 
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Работна книшка издадена од Куманово на име 
Јоско Младеновски, Скопје. (964) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
ка име Фетија Кадри, Скопје. (965) 

Воена книшка издадена од Крушевац на име 
Ракип Нуиши, Скопје. . (966) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Сабрије Сулемани, Скопје. (967) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Браќа Миладинови" е. Милади-
новци ,СКОПСКО на име Верка Спасовска, Скопје. 

(968) 
Воена здравствена легитимација издадена од 

Скопје на име Ампо Максимовски, Скопје. (969) 
Ученичка книшка за IV одделение, издадена 

од Основното училиште во е. Сарај на име Илија 
Димишков, Скопје. (970) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јовица Капетановски, Скопје. (971) 

Индекс бр. ЗОО, издаден од Архитектонскиот 
факултет во Скопје на име Љубица Белковска, 
Скопје. (972) 

Уверение за готвач, издадено од Угостителско-
то училиште во Скопје на име Ислам Мустафи, 
Скопје. (973) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Жаклина Филиповска, Скопје. (974) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Дончо Ристовски, Кр. Паланка. (975) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ко-
ста Панче Тодоровски, Скопје . , (976) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Загорка Јовановска, Ѓ. Петров. (977) 

Пасош на име Хај ра ден Селими, е. Пирок, Те-
тово. (978) 

Свидетелство за осумгодишно училиште на име 
Зулќуфли Сулејмани, е. Боговиње, Тетово. (979) 

Возачка дозвола бр. 6603, издадена од СВР — 
Тетово на име Авзи Сулејмани, е. Жеровјане, Те-
тово. (980) 

Здравствена легитимација на име Трајан Та-
севски, е. Беранци, Битола. (981) 

Ученичка книшка од VI одделение на име Еле-
на Игнатоска, ул. „11 Октомври" бр. 53, Прилеп. 

(982) 
Свидетелство од УШ одделение на име Петре 

Цуцуловски, е. Палчиште, Прилеп. (983) 
Воена книшка издадена од В.П. 7640/14 на име 

Бранко Станковски, е. Пројевце, Куманово. (984) 
Воена книшка на име Јашари Тефика Неџа-

т у е. Никуштак, Куманово. (985) 
Воена книшка издадена од В.П. 1542/12 — Кра-

гујевац на име Илјази Мустафа Сабри, е. Лојане, 
Куманово. (986) 

Работна книшка на име Азим 3. Муртезов, 
Ресен. (987) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хиријет Касами, е. Стримница, Тетово. (988) 

Земјоделска книшка на име Муртезан Исмани, 
е. Челопек, Тетово. (989) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сте-
фанка Дабеска, ул. „18 ноември" бр. 6, Гостивар. 

(990) 
Ученичка книшка на име Зоран Костоски, ул. 

„Браќа ГИНОСКИ" бр. 64, Гостивар. (901) 
Уверение за Р. Т. В. механичар на име Али-

риза Демири, е. Г. Седларце, Гостивар. (992) 
Ученичка книшка на име Тасим Алили, ул. 

„18 Ноември" бр. 176, Гостивар. (993) 
Возачка дозвола бр. 3621 на име Џафер Се-

лими, е. Лакавица, Гостивар. (994) 
Сообраќајна дозвола ТЕ 137-47 на име Џафер 

Селими, е. Лакавица, Гостивар. (995) 

Свидетелство од осумгодишно училиште на име 
Назим Абази, е. Вруток, Гостивар. (996) 

Полномошна бр. 03-4805/2, 03-4794/2, 03-4781/2, 
03-4811/2, 03-4151/2 и 03-4950/2, издадени за време од 
24. X. 1974 до 31. X. 1974 година, на име Земјо-
делско индустриски комбинат — Тетово. (997) 

Работна книшка на име Назми Мехмети, е. Г. 
Баница, Гостивар. (998) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ештреф 
Шабани, е. Добридол, Гостивар. (999) 

Сообраќајна книшка ТЕ 14648 на име Крсто 
Манасиески, е. Волковија, Гостивар. (1000) 

Свидетелство за III година индустриско учи-
лиште на име Лазар Миоски, ул. „Г. Делчев" бр. 
78, Гостивар. (1001) 

Свидетелство за VIII одделение на име Меват 
Асани, е. Равен, Гостивар. (1002) 

Воена книшка на име Тодор Стојанов, ул. „Бел 
Камен" бр. 8, Штип. (1004) 

Работна книшка на име Фердо Стоименов, е. 
Звегор, Делчево. (1005) 

Здравствена легитимација на име Вера Јова-
носка, ул. „М. Пијаде" бр. 111, Прилеп. (1006) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „М. Пијаде" — Прилеп на име Орде 
Тунески, ул. „М. Пијаде" бр. 257, Прилеп. (1007) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Сло-
бодан Петроски, ул. „Орде Чопела" бр. 6, Прилеп. 

(1008) 
Свидетелство за III клас гимназија на име 

Слободан Петроски, ул. „Орде Чопела" бр. 6, При-
леп. (1009) 

Работна книшка на име Васе Поповски, ул. 
„Драги Шутев" бр. 27, Куманово. (1010) 

Диплома за занаетчиско школо на име Страш-
ко Трајковски, Куманово. (1011) 

Свидетелство, за VIII одделение, издадено од 
е. Владимирово на име Мирјана Ј. Свинарска, е. 
Владимирово, Берово. (1012) 

Работна книшка издадена од Општинското соб-
рание — Виница на име Петар Милушев Ампов, 
ул. „Маршал Тито" бр. 60, Виница. (1013) 

Свидетелство за I клас хемиско техничко учи-
лиште на име Соња Лазаревска, ул. „Перо Чичо" 
бр. 41, Куманово. (1014) 

Возачка дозвола бр. 1821/1970 на име Наум 
Ристанчески, ул. „Н. Парапунов" бр. 109, Гостивар. 

(1015) 
Ученичка книшка на име Снежана Јованоска, 

е. Куново, Гостивар. (1016) 
Ученичка книшка на име Изет Шерифи, е. 

Чајле, Гостивар. (1017) 
Воена книшка на име Александар Вртковски, 

е. Д. Чарлија, Битола. (1018) 
Индекс бр. 1172-75 на име Лидија Димоска, кеј 

,,1-ви мај" бр. 13, Прилеп. (1019) 
Свидетелство од VIII одделение на ,име Киро 

Китаноски, е. Долнени, Прилеп. (1020) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од 

Училиштето „Г. Делчев" е. Никодин, Прилеп на 
име Драгица ѓорѓиеска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
16, Кавадарци. (1021) 

Здравствена легитимација на име Лидија Ве-
селиноска, е. Дупјачани, Прилеп. (1022) 

Воена книшка издадена од Дебар на име Ке-
мал Алиоски, ул. „Д. Завој" бр. 3, Прилеп. (1023) 

Работна книшка на име Стефан Николовски, 
ул. „30-ти Јули" бр. 9, Куманово. (1024) 

Воена книшка на име Муса Селим Шаќировиќ, 
ул. „Карл Маркс" бр. 4а, Куманово. (1025) 

Работна книшка рег. бр. 5919, серија 468795 на 
име Азем Муртезов, ул. „Бигла", Ресен. (1026) 

Ученичка книшка на име Неда Андрашиќ, ул. 
;,ЈНА" бр. 12, Гостивар. (1027) 

А 
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Ученичка книшка на име Велимир Столески, 
Гостивар. (1028) 

Свидетелство за основно училиште на име Му-
хамет Зибери, е. Форино, Гостивар. (1029) 

Здравствена легитимација на име Волче Шиг-
ловски, ул. „Лав. пат" бр. 21, Битола. (1030) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
на име Иванка Мартиновска, Скопје. (2753) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
на име Јелица Георгиевска, Скопје. (2754) 

Индекс бр. 6012, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Александар Кандиќ јан, 
Скопје. (2755) 

Воена книшка издадена од В. П. 3672/1 — Пос-
тојна на име Миле Зотевски, Скопје. (2756) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Владо Тасевски" — Скопје 
на име Слоботка Јанева, Скопје. (2757) 

Воена книшка издадена од В. П. 6972/10 — 
Качарево на име Благоја Јаневски, Скопје. (2758) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Петко Мирчевски, Скопје. (2759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Низабет Имер, Скопје. (2760) 

Воена книшка издадена од Ријека на име Афет 
Сулејмани, Скопје. (2761) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште во е. Рашче на 
име Афет Сулејмани, Скопје. (2762) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Основното училиште „Кочо Рацин" — е. Блатец 
— Кочани на име Зора Герасимова, Скопје. (2763) 

Свидетелство од III година индустриско учи-
лиште — машински смер на име Сандре Исакоски, 
ул. „Беличица" бр. 64, Гостивар. (2846) 

Ученичка книшка за завршен I клас, изда-
дено од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" 
— Делчево на име Верица М. Димитровска, ул. 
„Трст" бр. 10, Делчево. (2851) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Основното училиште „Ванчо Прке" — Дел-
чево на име Јованка Д. Бридевска, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 26, Делчево. (2852) 

Работна книшка на име Сулејман Адеми, Руд-
ник Радуша, Ѓ. Петров. (2853) 

Индекс бр. 138/66, издаден од Вишата економ-
ска школа во Прилеп на име Марија Марческа, 
ул. „Вера Циривири" бр. 28, Прилеп . (2854) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. П. Мисирко" — е. Ст. Лагово на 
име Панда Котеска, е. М. Руфци, Прилеп. (2855) 

Свидетелство за IV одделение на име Зулкуф-
ли Саити, е. Синичане Тетово. (2858) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Училиштето „Климент Охридски" — Прилеп на 
име Стевка Кадинец, ул. „Б. Јовчески" бр. 9, При-
леп. (2860) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
е. Манастирец на име Иван Киселоски, е. Кри-
вогаштани, Прилеп. (2863) 

Диплома за трговско училиште, издадена од 
трговски училишен центар во Скопје на име Сне-
жана Станишковска, ул. „М. Пијаде" бр. 47, Ку-
маново. (2864) 

Работна книшка на име Никола Димески, ул. 
„Благоја Николовски" бр. 18, Прилеп. (477) 

Свидетелство за УШ одделение на име Трајче 
Андреески, Прилеп. (478) 

Возачка дозвола бр. 4524, издадена од СВР — 
Прилеп на име Кирил Јовчески, ул. „Диме Нај-
денко" бр. 5, Прилеп. (479) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Соња 
Апостолова, ул. „Ордан Џинот" бр. 48, Т. Велес. 

(480) 
Свидетелство — препис бр. 20/74 и 22/74 за за-

вршено школо за занимање во Никшиќ на име 
Хузеир Батиловић е. Црквино, Т. Велес. (481) 

Ученичка книшка на име Радислав Угриноски, 
Гостивар. (482) 

Свидетелство и ученичка книшка за осмолет-
ка на име Исмаил Лимани, е. Балиндол, Гостивар. 

(483) 
Свидетелство за VII одделение на име Фадил 

Синани, е. Речане, Гостивар. (484) 
Свидетелство за I клас неполна гимназија на 

име Невзат Сулејмани, е. Здуње, Гостивар. (485) 
Возачка дозвола на име Ќазим Илјази, е. Вру-

ток, Гостивар. (486) 
Свидетелство за УШ одделение на име Раман 

Ј. Лимани, е. Равен, Гостивар. (487) 
Свидетелство од осумгодишно училиште на име 

Арслан Ракипи, е. Речане, Гостивар . (488) 
Уверение бр. 172/68 за пекар на име Сали Фе-

дар, Гостивар. (489) 
Воена книшка на име Ацо Трајков Анастасов, 

е. Стрмош, Пробиштип. (490) 
Свидетелство издадено од Централното основ-

но училиште „Стиф Наумов" е. Драмче на име 
Ратка С. Петровска, е. Ветрен, Делчево. (491) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исак Рамадани, е. Раковец, Тетово. (492) 

Свидетелство за завршено образование во Елек-
тромашински училишен центар во Кочани на име 
Стоил Николов Петровски, Делчево. (493) 

Работна книшка издадена од ОС — Виница на 
име Петар Т. Ѓорѓиев, ул. „Моша Пијаде" бр. 12, 
Виница. (494) 

Воена книшка на име Раде Петејчук, ул. „Ре-
публиканска" бр. 12в, Прилеп. (495) 

Ученичка книшка за основно училиште на име 
Елизабета Дукоска, ул. „Нил Амстронг" бр. 12, 
Прилеп. (496) 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште „Кузман Јосифовски Питу" — Прилеп на 
име Љубица Падигачоска, е. М. Коњари, Прилеп. 

(497) 
Свидетелство за IV одделение на име Мирј ана 

Дамј ановска, е. Блаце, Тетово. (498) 
Лична карта на име Стеван Јобански, ул. 

„136" бр. 1, Тетово. (499) 
Ученичка книшка од I до VII одделение на 

име Шабан Алији ,с. М. Речица, Тетово. (500) 
Свидетелство од V одделение на име Ѓуласвире 

Селмани, е. Равен, Гостивар. (501) 
Свидетелство издадено од Основното учил. 

„Злате Дамј ановски" — Вруток на име Халит Ме-
мети, е. Равен, Гостивар. (502) 

Слободна легитимација на име Алиу Несими, 
ул. „18 ноември" бр. 48, Гостивар. (503) 

Ученичка книшка на име Зија Селмани, е. 
Чајле, Гостивар. (504) 

Возачка дозвола бр. 947 на име Ружди Абду-
лаи, е. Врапчиште, Гостивар. (505) 

Свидетелство на име Осман Несими, е. Вру-
ток, Гостивар. (506) 

Уверение бр. 668/66 на име Рами Даути, е. 
Чегране, Гостивар. (507) 

Свидетелство од V одделение на име Ќазим 
Илјази, е. Вруток, Гостивар. (508) 

Воена книшка бр. АГ 41397, издадена од Со-
бранието на општината Делчево на име Ванчо Ѓор-
ѓиев Гарилов, ул. „Острец" бр. 13, Делчево. (509) 

Свидетелство за IV одделение на име Борис 
Трајковски, е. Лесково, Битола. (510) 

к 
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Свидетелство од I година издадено од Специ-
јалното текстилно училиште во Тетово на име Да-
нило Стојаноски, ул. „Будимаш" бр. 3/35, Прилеп. 

(511) 
Свидетелство од II година, издадено од Пери-

одичното училиште „Перо Наков" — Куманово на 
име Рајко Бојковски, ул. „11 Октомври" бр. 
39/Ш-6, Куманово. (512) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сетки Ибрахими, е. Пирок, Тетово. (513) 

Здравствена легитимација на име Берат Му-
ниши, е. Боговиње, Тетово. (514) 

Здравствена легитимација на име Ќефсер Му-
ниши, е. Боговиње, Тетово. (515) 

Здравствена легитимација на име Абдилбари 
Муниши, е. Боговиње, Тетово. (516) 

Здравствена легитимација на име Авни Муни-
ши, е. Боговиње, Тетово. (517) 

Здравствена легитимација на име Имрија Му-
ниши, е. Боговиње, Тетово. (518) 

Здравствена легитимација на име Есма Муни-
ши, е. Боговиње, Тетово. (519) 

Здравствена легитимација на име Ваип Муни-
ши, е. Боговиње, Тетово. (520) 

Уверение бр. 10/67 за положен испит електро 
инсталатер на име Тосум Селман Селмани, е. Равен, 
Гостивар. (521) 

Свидетелство за IV одделение на име Иван 
Петковски, е. Печково, Гостивар . (522) 

Свидетелство на име Алим Рамадани, е. Ре-
чане, Гостивар. (523) 

Свидетелство од VIII одделение на име Влади-
мир Тотески, ул. „Цане Илиески" бр. 97, Прилеп. 

(524) 
Здравствена легитимација на име Медо Аде-

моски, ул. „Д. Завој" бр. 124, Прилеп. (525) 
Здравствена легитимација на име Идрис Аде-

моски, ул. „Д. Завој" бр. 124, Прилеп. (526) 
Индекс и студентска легитимација ПА — Скоп-

је на име Стеван Павлоски, ул. „Киро Фетак" бр. 
29, Прилеп. (527) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Муамер Решити, е. Врапчиште, Гостивар. 

(528) 
Ученичка книшка на име Кацо Сабри, ул. „С. 

Јованоски" бр. 96, Гостивар. (529) 
Диплома за висококвалификуван бравар на 

име Јованка Давидоска, ул. „Б. Кидрич", Гостивар. 
(530) 

Свидетелство на име Нимет Џеладини, е. Ба-
линдол, Гостивар. (531) 

Воена книшка на име Петар Б. Мицев, е. Ва-
силево, Струмица. (532) 

Свидетелство од V одделение издадено од е. 
Ракле на име Аница Николоска, е. Никодин, При-
леп. (533) 

Воена книшка издадена од В.П. 7071/4 — Пи-
рот на име Стојан Доновски, е. Кокошиње, Кума-
ново. (534) 

Свидетелство за II клас на име Камка Или-
ева, ул. „Индустриска" бр. 39, Т. Велес. (535) 

Ученичка книшка на име Лазар Алтарџијев, 
ул. „Благој Леов" бр. 36, Т. Велес. (536) 

Воена книшка на име Санде Тоновски, ул. „Ки-
ро Рогужаров" бр. 23, Т. Велес. (537) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Фикрије Шакири, ул. „Полог" бр. 6, Тетово. 

(538) 
Здравствена легитимација на име Фериде Ша-

кири, ул. „Полог" бр. 6, Тетово. (539) 
Уверение од ѕидарска дејност на име Бедри-

мунир Селмани, е. Врапчиште, Гостивар. (540) 
Свидетелство од V одделение на име Фаик Мис-

лими, е. Лакавица, Гостивар. (541) 
Ученичка книшка на име Фаик Мисими, е. Ла-

кавица, Гостивар. (542) 
Свидетелство од IV одделение на име Ќемал 

Елези, е. Чајле, Гостивар. (543) 
Свидетелство за завршено V одделение на име 

Харун Салиу, е. Дебреше, Гостивар. (544) 
Уверение за слаткарска дејност на име Зул-

беар Демири, е. Врапчиште, Гостивар. (545) 

Здравствена легитимација бр. 122211 на име 
Халима Бабиќ, е. Лажани, Прилеп. (546) 

Здравствена легитимација на име Сабехето Ба-
биќ, е. Лажани, Прилеп. (547) 

Здравствена легитимација бр. 122213 на име 
Емина Бабиќ, е. Лажани, Прилеп. 

Здравствена легитимација бр. 141500 на име 
Асмер Бабиќ, е. Лажани, Прилеп. 

Свидетелство за I глас гимназија бр. 1570 на 
име Зоран Осман, ул. „Б. Кидрич" бр. 14, Прилеп. 

(550) 
Индекс бр. 1435, издаден од ВЕШ на име Сенка 

Тошеска, е. Мажучиште, Прилеп. (551) 
Ученичка книшка од IV одделение на име Бош-

ко Јордански, е. Небрегово, Прилеп. (552) 
Ученичка книшка од VI одделение на име Ас-

лан Зејнули, е. Камењане, Тетово. (553) 
Работна книшка на име Душан Даиловски, е. 

Балиндол, Гостивар. (554) 
Свидетелство за VIII одделение на име Енвер 

Махмути, е. Присојница, Гостивар. (555) 
Ученичка книшка на име Мифтари Зилбери, е. 

Чајле, Гостивар. (556) 
Диплома за машинобравар, издадена од инду-

стриско училиште на име Љупче Андриевски, е. 
Врапчиште, Гостивар. (557) 

Свидетелство за завршено IV одделение во е. 
Равен на име Бектеш Мифтари, е. Равен, Гостивар. 

(558) 
Свидетелство на име Славе Петров, е. Блатец, 

Виница. (559) 
Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-

јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Тефик Ли-
мани, е. Сопот, Куманово. (561) 

Воена книшка издадена од Марибор на име 
Џемаил Аќеми, Скопје. (562) 

Воена книшка издадена од Зајечар на име Па-
јазит Фазли, Скопје. (563) 

Здравствена легитимација бр. 233361, издадена 
од Скопје на име Никола Митрев, Скопје. (564) 

Свидетелство за I година, издадено од ГУЦ 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Биљана 
Главинчева, Скопје. (565) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Коле Неделковски" Скопје 
на име Биљана Главинчева, Скопје. (566) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ѓоре Лазовски, Скопје. (567) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Јосип Броз Тито" нас. Влае 
на име Ана Печевска, Скопје. (568) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван возач, издадено од Школата со практична 
обука и Школото за ученици во стопанството 
„Млади радник" подрачно оделење Градачец — 
Босна на име Осман Садриќ, Скопје. (569) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Основното училиште „Лазо Трпевски" — Скопје 
на име Мелита Донева, Скопје. ^ (570) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
обука и школа ученика у привреди „Млади рад-

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јелдаза Незири, Скопје. (571) 

Работна книшка издадена од Београд на име 
Елмаз Сулејмани, Скопје. (572) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Стојман Димитриевски, Скопје. (573) 

Воена книшка издадена од Сарајево Калино-
виќ, на име Стојман Димитриевски, е. Ранковци, 
Кр. Паланка. (574) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Даут Пљомај, Скопје. (575) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Ратко и Влатко Поповски, Скопје. (576) 

Слободна легитимација издадена од ГСП — 
Скопје на име Димитрија Андоновски, Скопје. (577) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Екрем Исмаиљи, Скопје. (578) 

Свидетелство за завршен стручен испит мото-
роводител на шински возила на име Љубе Цвет-
ковски, е. Долно Лисиче, Скопје. (579) 
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Свидетелство на име Зора Кузмановска, е. Зе-
лениково, Скопје. (580) 

Свидетелство за УШ одделение на име Дра-
гица Петреска, е. Костинци Прилеп. (581) 

Работна книшка на име Ангел Спасовски, с. 
Коинце, Куманово. (582) 

Работна книшка на име Крсто П. Стојмановски, 
е. Горно Кој наре, Куманово. (583) 

Свидетелство за У Ш одделение на име Ванче 
Георгиевски, е. Огут, Кр. Паланка. (584) 

Воена легитимација за резервен офицер на 
име Драган Коцев, ул. „Ресавски" бр. 1, Кава-
дарци. (585) 

Воена книшка на име Ќенан Рифати, е. Дабов-
јани, Струга. (586) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ирмија 
Мухарему е. Лисец, Тетово. (587) 

Свидетелство за VIII одделение на име Самат 
Мухареми, е. Лисец, Тетово. (588) 

Свидетелство од VIII одделение на име Мев-
лен Мухареми е. Лисец, Тетово. (589) 

Здравствена легитимација на име Пендије Аме-
ти, е. Боговиње, Тетово. (590) 

Здравствена легитимација на име Магбуле Аме-
ти, е. Боговиње, Тетово. (591) 

Лична карта на име Ислам Мурати, ул. „Це-
тинска" бр. 18, Тетово. (592) 

Свидетелство од VIII одделение на име Зибери 
В. Хемали, Тетово. (593) 

Здравствена легитимација на име Аљиљ Ај-
редини, е. Боговиње, Тетово. (594) 

Свидетелство од VI одделение на име Бесир 
Узеири, е. Д. Бањица, Гостивар. (595) 

Работна книшка на име Рамадан Хазири, е. 
Лакавица, Гостивар. (596) 

Свидетелство од IV одделение на име Касим 
Асани, е. Беловиште, Гостивар. (597) 

Свидетелство за основно училиште на име Сто-
јан Јовановски, е. Дуф, Гостивар. (598) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Осумгодишно^ училиште во е. Брод на име 
Александар Стојановски, е. Полог, Битола. (599) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ди-
митри Ангелов Максимов, Кр. Паланка. (600) 

Возачка дозвола издадена од Данска на име 
Баки Ферик, ул. 130 бр. 33, Тетово. (601) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Севиме Сеадини, е. Жељино, Тетово. (602) 

Лична карта на име Хеваир Таири, ул. „Ба-
линдолска" бр. 45-а, Гостивар. (603) 

Свидетелство на име Адем Карамани, ул. „Ни-
кола Парапунов" бр. бб, Гостивар. (604) 

Свидетелство од осмолетка на име Бељур Са-
линдолска" бр. 45-в, Гостивар. (603) 

Ученичка книшка на име Нејази Синани, ул. 
„Слов. Попоски" бр. И, Гостивар. (606) 

Свидетелство од V одделение на име Исени 
Назми, е. Лакавица, Гостивар. (607) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општината — Виница на име Трифун Симон Со-
колов, е. Лески, Виница. (608) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општината Делчево на име Славе В. Јовановски, 
ул. „Царевоселска" бр. 14, Делчево. (609) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ 

ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на наставници и асистенти 
а) Реизбор на наставници во сите наставнички 

звања по следните предмети: 
1. Еден наставник по предметот подготовка на 

минерални суровини, 
2. Еден наставник по предметот физичка хе-

мија со електрохемија, 
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3. Еден наставник по предметот општа мета-
лургија со технолошко сметање, 

4. Еден наставник по предметот општа хемија, 
5. Еден наставник по предметот германски ја-

зик. 
б) Реизбор на асистенти по следните предмети: 
1. Два асистента по предметот техничка фи-

зика, 
2. Два асистента по предметот технолошки опе-

рации, 
3. Еден асистент по предметот преработка на 

метали во пластична состојба, 
4. Пет асистента по предметот физичка хе-

мија со електрохемија, 
5. Четири асистента по предметот аналитичка 

хемија, 
6. Два асистента по предметот машински еле-

менти со техничко цртање, 
7. Еден асистент по предметот основи на фи-

зичка хемија со електрохемија, 
8. Еден асистент по предметот електрометалур-

гија и ретки метали, 
9. Еден асистент по предметот увод во орган-

ска хемија, 
10. Еден асистент по предметот општа хемиска 

технологија, 
11. Еден асистент по предметот специјални че-

лици и термичка обработка, 
12. Еден асистент по предметот физичка мета-

лургија, 
13. Еден асистент по предметот енергетика на 

металуршки печки. 

У с л о в и : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Законот за високото образование 
на СРМ, Статутот на Факултетот и Правилникот 
за избор и реизбор на наставници и соработници 
на факултетот. 

Кандидатите да приложат: препис од диплома-
та, биографија, список на стручните трудови од-
носно научните трудови и примерок од трудовите. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите, кандидатите можат да ги доставуваат 
секој работен ден во архивата на факултетот или 
преку пошта. (116) 

Конкурсната комисија на Занатско-услужната 
задруга по водовод и парно греење „ЦЕНТРОВОД" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на задругата 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со позитивните законски прописи мора да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

— да е ВК водоинсталатер со над 20 години ра-
ботен стаж. 

Кандидатите покрај пријава мора да поднесат 
и докази дека ги исполнуваат условите барани по 
конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (117) 

Врз основа на чл. 39 од Статутот на ООЗТ 
— здравствен дом Крушево, Конкурсната комисија 
на ООЗТ — Здравствен дом — Крушево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работното место: 
— Директор на ООЗТ — Здравствен дом — 

Крушево ( реизбор). 
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Кандидатот покрај општите услови предвиде-
ни со Законот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

1. Да има завршено медицински факултет: 
а) лекар специјалист со положен стручен испит, 
б) лекар од општа пракса со положен стручен 

испит. 
2. Да има работно искуство во струката нај -

малку пет години. 
3. Со молбата кандидатите треба да ги достават 

и следните документи: 
— доказ за стручната подготовка, 
— доказ за работното искуство, 
— уверение дека не е осудуван. и дека не е 

под истрага (ова важи за кандидатите што не се 
вработени во Здравствениот дом). 

Личен доход по Самоуправната спогодба за 
распределба на личниот доход на Домот. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со некомплетни документи нема да се 
разгледуваат. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до конкурсната комисија на Здравствениот дом 
— Крушево. (118) 

Конкурсната комисија за именување директор 
при Тутунското училиште „Н. X. Орде Чопела" — 
Прилеп, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на Училиштето 
I. Покрај општите услови предвидени со 

ЗМОРЗТ, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните услови: 

1. да има висока школска подготовка, 
2. да има најмалку 5 години работно искуство 

во образовно-воспитна работна организација или 
тутунска струка, и 

3. да се истакнува со педагошки и организа-
циони способности. 

II. Со молбата кандидатот задолжително доста-
вува: 

1. заверен препис од дипломата за завршено 
образование, 

2. потврда за работен стаж ако доаѓа од друга 
работна организација, 

3. уверение дека не е осудуван, и 
4. уверение дека не е под истрага. 
III. Молбите со потребните документи се доста-

вуваат до Конкурсната комисија на Училиштето. 
Некомплетирани документи нема да се разгле-

дуваат. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Личен доход според Самоуправната спогодба на 

Училиштето. 
За денот на разгледувањето на молбите, кан-

дидатите ќе бидат писмено известени. (119) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За избор на наставници во сите звања по пред-
метите: 
а) Во постојан работен однос: 

1. Планирање со деловна политика, 
2. Одбрани технолошки процеси. 

б) Во постојан или дополнителен работен однос: 
1. Операциони истражувања, 
2. Деловна статистика, 
3. Основи на статистиката, 
4. Основи на маркетингот, 
5. Стопанска статистика, 
6. Основи на марксистичка филозофија, 
7. Математика за економисти I, 
8. Математика за економисти II, 
9. Финансиски систем на СФРЈ, 

10. Економика на индустријата, 
11. Економетриски модели, 
12. Методи на пресметка на производството. 

Предметите за кои не ќе се пријават кандида-
ти (што ги исполнуваат условите) во постојан ра-
ботен однос, ќе бидат потполнети со наставници во 
дополнителен работен однос. 

в) Во дополнителен работен однос 
1. Просторна економија, 
2. Демографија, 
3. Економска географија, 
4. Современи економски системи, 
5. Методи на маркетинг истражување. 
6. Познавање на стоките, 
7. Руски јазик, 
8. Англиски јазик, 
9. Француски јазик, 

10. Договори на стоковниот промет, 
11. Меѓународен транспорт, шпедиција и 

осигурување, 
12. Политика и економика на инвестициите, 
13. Увод во научно-истражувачката работа, 
14. Одбрани земјоделски технолошки про-

цеси, 
15. Основи на економската кибернетика, 
16. Теорија на трошоците, 
17. Деловни финансии, 
18. Контрола и ревизија на работењето, 
19. Меѓународни финансии, 
20. Банкарство и банкарско работење, 
21. Актуарска математика и осигурување. 

II. За избор на соработници по предметите: 
а) Во постојан работен однос во звањето пом-

лад асистент: 
1. Операциони истражувања, 
2. Основи на економската кибернетика, 
3. Основи на статистиката, 
4. Математика за економисти И. 

(За сите предмети по 1 асистент, а за ма-
тематика за економисти И 2 асистента). 

б) За избор на виш стручен соработник во до-
полнителен работен однос по предметот Спе-
цијални книговодства. 

Условите за избор се регулирани со Законот за 
високото образование и Статутот на Економскиот 
факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот. 

Конкурсот трае 30 дена од објавувањето во вес-
никот „Нова Македонија". 

Советот на Филолошкиот факултет на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници и соработници во смис-
ла на чл. 112 од Законот за високото образо-
вание, и тоа: 
— еден наставник (во сите звања) по предме-

тот современи југословенски литератури; 
— еден лектор по предметот руски јазик при 

Катедрата за славистика; 
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— еден лектор по предметот англиски Јазик 
при Катедрата за англиски јазик и литература. 

Кон пријавите таксирани со 2,00 динари, кан-
дидатите треба да приложат: диплома за завршен 
филолошки факултет (соодветна група), куса био-
графија, список на објавени научни и стручни 
трудови и по еден примерок од трудовите. Прија-
вите со прилозите во 4 примероци се доставуваат 
до архивата на Филолошкиот факултет — Скопје. 

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

Врз основа на Одлуката на Централниот работ-
нички совет на Предилницата „Струмичанка" — 
Струмица, донесена на 1. Ш. 1976 година и член 15 
од Статутот на работната организација, Конкурс-
ната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување на раководители на следните ра-
ботни места: 
1. Раководител на производна служба, 
2. Раководител на електро-погон, 
3. Раководител на надворешен погон. 

Кандидатот под реден број 1 треба да има за-
вршено текстилен факултет. 

Кандидатот под реден број 2 треба да има за-
вршено електро-машински факултет — оддел елек-
трика. 

Кандидатот под реден број 3 треба да има за-
вршено електро-машински факултет — машински 
оддел. 

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

— да имаат 5 години работно искуство во стру-
ката, 

— да поседуваат морално-политички квалитети,, 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со оригинални документи се доставу-

ваат до Архивата на Предилницата со назнака за 
Конкурсната комисија. 

Непотполните документи нема да се разгледу-
ваат. (114) 

СОДРЖИНА 
Страна 

161. Одлука за помилување на осудени лица 401 
162. Одлука за начинот на формирањето на 

цените во прометот на вештачки ѓу-
бриња — — — — — — — — — 401 

163. Одлука за користење на дел од оства-
рените приходи на одделни републички 
органи и организации — — — — — 402 

164. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за распределба на средства-
та за изградба и опремување на несто-
пански објекти што се од општ интерес 
за Републиката за 1976 година — — — 402 

165. Одлука за определување на корисниците 
и износите на средствата за финансира-
ње на целите на социјално-хуманитар-
ните дејности и за развитокот на физич-
ката култура во 1976 година — — — 402 

166. Одлука за распределба на приходот на 
Лотаријата на Македонија во 1976 го-
дина — — — _ _ _ _ _ _ _ 403 

167. Решение за утврдување престанување 
на функцијата претседател и за имену-
вање претседател на Републичката коми-

168. 

169. 

170. 

171. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

СИЈ а за давање согласност за пополнува-
ње на работни места со неполно работно 
време — — — — — — — — — 403 
Решение за разрешување од должност 
потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи — — — — 403 
Решение за именување членови на За-
едничката комисија за распределба на 
здружените средства насочени за поза-
брзано решавање на станбените потре-
би на учесниците од Народноослободи-
телната војна — — — — — — — 404 
Решение за именување индивидуален 
работоводен орган на Кинотеката на Со-
цијалистичка Република Македонија — 404 
Одлука за користење на дел од средства-
та на Републичкиот фонд за кредитира-
ње на побрзиот развиток на стопански 
недоволно развиените краишта во соз-
давањето на инфраструктурни и други 
услови за развој во 1976 година — — 404 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Општествен договор за висината и дви-
жењето на средствата за финансирање на 
општата и заедничката потрошувачка во 
општините во 1976 година — — — — 405 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за утврдување на височината на 
придонесите за здравствено осигурува-
ње на земјоделците — — — — — 407 
Одлука за утврдување стапката на при-
донес за станбена изградба — — — 408 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за финансирање на основното 
образование за 1976 година — — — — 408 
Одлука за утврдување стапка на при-
донесот за станбена изградба — — — 408 
Одлука за висината на постојаниот из-
нос на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените 
лекови — — — — — — — — — 409 
Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување стапките на придонесите од лич-
ните доходи на граѓаните за 1976 година 409 
Одлука за давање согласност за прифа-
ќање на договор за начинот на објаву-
вање на општински прописи од областа 
на даноци, придонеси и такси — — — 410 
Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите на здравственото осигурување 
на работниците за 1976 година — — — 410 
Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравственото осигурување на лица вра-
ботени ка ј приватни работодавци — — 411 
Одлука за стапките и износите на при-
донесите за здравственото осигурување 
на земјоделците за 1976 година — — — 411 
Одлука за определување на основици 
за пресметување и плаќање на придоне-
сите на здравственото осигурување на 
самостојните занаетчии, угостители, адво-
кати и превозници — — — — — 411 
Одлука за утврдување стапката на при-
донесите за станбена изградба за 1976 
година — — — — — — — — — 412 

Прописи на општинските собранија 

Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — 412 
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