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Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

здравство, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 30 март 1971 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 29 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 ГОДИНА 

За унапредување на здравствената состојба на 
граѓаните и за укажување на успешна здравстве-
на заштита, со оваа одлука се утврдува програма-
та за здравствена заштита на населението на Со-
цијалистичка Република Македонија за 1971 го-
дина. 

II 

Врз основа на досегашната дејност во спрове-
дувањето на поранешните програми за здравствена 
заштита на населението, нивната евалуација, по-
датоците од медицинската и статистичката доку-
ментација, се констатира дека здравствената со-
стојба на населението и хигиенско"епидемиолош-
ката состојба на средината во која живее и работи 
постојано и постепено се подобрува во оние обла-
сти каде што се посветувала поголема грижа. До-
сега се предвидуваше и се остваруваше посебна 
грижа и активност, се даваше приоритет на здрав-
ствената заштита на одделни групи население, на 
одделни заболувања и на подобрувањето на хи-
гиенско-санитарните услови, па во таа смисла беа 
насочувани и финансиските средства. 

Во досегашните програми за здравствена за-
штита, според условите и состојбите установени врз 
основа на елементите, се издвојуваа како акутни 
и приоритетни следните проблеми: 

1) заштита на мајки и деца; 
2) спречување и сузбивање4 на заразните бо-

лести; 
3) спречување и сузбивање на туберкулозата; 
4) санирање на средината во која живее и ра-

боти населението; 
5) професионални заболувања, општетувања и 

повреди на работа; 
6) заболувања од малигни неоплазми; 
7) ниско ниво на здравствената просветеност и 

култура на населението. 
Приоритетноста на овие проблеми се ценеше 

според: 
— фрагилноста од постојната физиолошка со-

стојба на децата, мајките трудници и родилките; 
голем број на заболувања и високата смртност кај 
оваа категорија население; 

— постоењето на голем број раширени епиде-
мии од разни заразни заболувања и висок процент 
на смртност од нив; 

— раширеноста на туберкулозата и високиот 
степен на заболувања и умирања од неа; 

— крајно лошите хигиенско"санитарни услови 
(нерешени прашања за обезбедување на хигиенски 

исправна вода за пиење, за отстранување и крајна 
диспозиција на отпадните води и материи, непо-
стоење на хигиенски клозети и ѓубришта и сл.); 
ниското ниво на личната, општата и комуналната 
хигиена; неповолните услови во животната и ра-
ботната' средина; 

— недоволната грижа за сеопфатна здравстве-
на заштита на работниците; 

— почестото појавување на заболувања од ма-
лигни неоплазми; 

— лошиот одраз на ниската (општа и здрав-
ствена) просветеност за успешно спроведување на 
здравствената заштита во сите области на меди-
цината. 

Со упорното настојување за решавање на гор-
ните проблеми, може да се каже дека се постиг-
нати значајни резултати. 

Така, по проблемот на заштитата на мајките 
и децата интензивно се работеше на зголемување 
бројот на кадрите, нивната специјализација и суб-
специјализација, на формирање на голем број 
здравствени установи и диференцирани профили, 
на обезбедување на современа опрема и обезбе-
дување на извесни привилегии на мајките и де-
цата преку законските прописи за здравствена за-
штита, се предвидува и се спроведува поголем 
обем на мерки и видови на здравствена заштита, 
вложувани се сравнително поголеми финансиски 
средства, поради што осетно се намалени заболу-
вањата и умирањата. 

Во областа на заразните болести досега се ис-
коренети две опасни масовни заболувања: пегавиот 
тифус и маларијата, а неколку од другите заразни 
заболувања се доведени во фаза на предискорену-
вање (дифтерија, полиомиелитис, тетанус и др.). 
Осетно се намалени заболувањата и умирањата и 
од другите масовни заразни заболувања. 

Тие заболувања и во 1971 година, па и ната-
му, ќе останат како приоритетен проблем, поради 
нивната потенцијална опасност од појава на епи-
демии. 

Заболувањата од туберкулоза, иако с^ уште 
има новооткриени случаи и голем број на хро-
нични болни, и смртноста од неа е во постојано 
опаѓање. Во редоследот на приоритетните пробле-
ми туберкулозата го зазема пониското место. 

По однос на здравствената заштита на работ-
ниците досега не е целосно решавана проблемати-
ката на оваа категорија, нема доволен број специ-
јализирани кадри и определен број видови на 
здравствени установи (институти за медицината на 
трудот, заводи, диспанзер^ ординации) и др. 

Од досегашните согледувања и податоци се ус-
танови дека многу лошата хигиенско-епидемиоло-
шка состојба на средината во која живее и рабо-
ти населението условува постоење и појава на епи-
демии од разни заболувања и инфекции, што при-
чинува големи материјални и човечки загуби. Та-
ка, само во 26 градски населби е решено праша-
њето на водоснабдувањето преку централни водо-
води, додека од 1500 селски населби само во 200 
населби е решено прашањето за водоснабдување 
на населението. Проблем претставува правилното 
отстранување на отпадните води и материи, осо-
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бено во селските населби, градењето хигиенски 
станови за живеење, нерешените проблеми во об-
ласта на школската хигиена и др. 

Заболувањата од малигни неоплазми во наша-
та Република се во постојано покачување и во 
структурата на морбилитетот и морталитетот зе-
маат се повисоко место. Во нашата Република до 
1970 година не е воведена евиденција за ракот, така 
што не е познат точниот број на болните, формите 
и локализацијата на одделни малигни неоплазми. 

Здравственото просветување и досега беше об-
врска застапена во програмите и плановите на 
здравствените установи, но оваа задача не е из-
вршувана со соодветна одговорност како што се 
извршувани другите задачи, а особено оние од ку-
ративниот дел. Голем дел од населението, особено 
женското, во нашата Република е со ниско ниво 
на општа и здравствена просветеност и со лоши 
навики и предрасуди во однос на чувањето на 
здравјето и спречувањето на заболувањата. 

Врз основа на досегашните постигања во здрав-
ствената заштита, како и за подобрување на здрав-
ствената состојба на населението во 1971 година, 
во зависност од нивната актуелност, важност и 
обем, се предвидуваат следните приоритетни проб-
леми: 

1. Заболувања и висока смртност на доенчињата 
и малите деца 

Заболувањата и смртноста на доенчињата во 
1969 и 1970 година, е сеуште висока. 

Една третина од сите умирања отпаѓа на доен-
чињата. Смртноста на доенчињата е најголема во 
првите недели и месеци од нивната возраст. Врз 
смртноста на доенчињата најчесто влијаат нераз-
виеноста на мрежата на здравствените установи и 
кадарот, неповолните фактори на надворешната 
средина, општата и здравствената непросветеност 
на мајките, обемот, видовите и начинот на извр-
шувањето на мерките за здравствена заштита, како 
и спроведувањето на законските прописи од об-
ласта на здравството. 

За подобрување на ваквата состојба ќе се спро-
ведуваат мерките кои и досега се спроведувани по 
обем, вид и начин на извршување: прегледи, сле-
дење, лекување, советување, патронажни посети, 
систематски прегледи, здравствено просветување, 
имунизација, породување со стручна помош, пла-
нирање на семејството, проширување на мрежата 
на овој профил на медицински единици, специја-
лизација и усовршување на кадрите и др. Акцио-
ната програма ќе се применува во оние општини 
што имаат висока смртност на доенчињата, висок 
процент на нелекувани доенчиња пред смрт и ви-
сок процент на породени без стручна помош. 

Извршувањето на сите мерки ќе биде обезбе-
дуван^ со применување на санкции поради не-
спроведување на законските прописи. 

Проблемот на заштитата на мајкиве и децата 
останува како приоритетен во 1971 година и се до-
тогаш додека смртноста на доенчињата не опадне 
под 30%. 
2. Неповолна хигиенско-епидемиолошка состо,јба на 

средината во која живее и работи населението 
Во нашата Република неповолната хигиенско^ 

епидемиолошка состојба се карактеризира со по-
стоеле на помали и поголеми епидемии, голем број 
на познати и непознати клицоносители, ниска 
здравствена просветеност на голем дел од населе-
нието, лоша состојба на водоснабдувањето на го-
лем број села, како и во одделни градови и тури-
стички населби, нехигиенскиот начин на отстра-
нување и крајна диспозиција на фекалните отпад-
ни материи во селата како и во поголем број гра-
дови. Во повеќето села, а на перифериите на гра-
довите, се градат станови без минимален хигиен-
ски конфор, со лоши микроклиматски услови во 
повеќето работни организации, и се уште нереше-
ни одделни проблеми на школската хигиена. 

За подобрување на ваквата состојба се предла-
гаат следните мерки: 

— доследно спроведување на Правилникот за 
хигиенско-техничката заштита на водите за пиење; 

— реализација на акционата програма за ре-
шавање на водоснабдувањето на подрачјата на оп-
штините, со учество на месното население, општин-
ските собранија и Републиката; 

— решавање на диспозицијата на отпадните 
материи и води со изградба на хигиенски септич-
ки јами, ѓубришта и колозети; 

— мерење на загаденоста на воздухот; 
— доследна примена на Основниот закон за 

здравствен надзор на прехранбените продукти и 
Правилникот за здравствен надзор над предме-
тите за општа употреба; 

— обезбедување на соодветен и доволен број 
на кадри од областа на општата хигиена и епиде-
миологија и формирање на соодветна мрежа на 
специјализирани установи. 

3. Ниско ниво на здравствена просветеност 
и култура на населението 

За спречување на заболувањата и зачувување 
на здравјето нужно е населението да се здобие со 
извесен квантум знаења од одделни области на ме-
дицината со чија примена ќе може да се дејству-
ва за зачувување на здравјето и спречување и 
ширење на заболувањата. Бидејќи здравственото 
просветување е внесено во задолжителните видо-
ви на здравствена заштита како мерка, тоа треба 
да се предвиди и спроведува со другите здравстве-
ни приоритетни проблеми т. е. да биде составен дел 
на плановите на сите здравствени работни органи-
зации, а нивната финансиска вредност да биде 
третирана како и за другите задачи на здравстве-
ните установи. 

Дејноста на здравствените установи во областа 
на здравственото просветување треба да се одвива 
преку соодветни предавања и други форми на 
здравствено-просветната дејност. 

4. Професионални заболувања, оштетувања и 
повреди на работа и вон работа 

Здравствената заштита на работниците досега 
не е целосно и системно решавана, ами е реша-
вана парцијално т. е. решавани се само одделни 
проблеми (професионални заболувања, оштетувања 
и повреди). 

За целосно решавање на здравствената заштита 
на работниците ќе треба да се пристапи кон фор-
мирање на соодветен и доволен број здравствени и 
други профили на кадри по пат на специјализа-
ција и диференцирање, како и формирање на про-
фили на установи што ќе можат да ја проучуваат 
оваа проблематика на целата територија на Репуб-
ликата (институти), односно установи што ќе ја ре-
шаваат проблематиката на потесното подрачје (дис-
панзер^ поликлиники и ординации) на медицина-
та на трудот. 

5. Акутни заразни заболувања 

И покрај тоа што некои заразни болести се 
намалени, некои од нив се ерадицирани, тие се уш-
те претставуваат голема потенцијална опасност ка-
ко во редовни, така и во вонредни прилики, осо-
бено цревните заразни заболувања кои кај нас во 
одредени подрачја имаат ендемичен карактер. Про-
блем за здравството во нашата Република прет-
ставува опасноста од внесување на некои каран-
тински и тропски болести од земјите на Азија и 
Африка. 

За натамошно подобрување на ваквата состојба 
и намалување на заразните заболувања се пред-
лагаат следните мерки: откривање, пријавување и 
евиденција, следење, епидемиолошки анкети, вак-
цинации и реваќцинации со 85%, опфатеност на 
оние што подлежат на тоа спроведување на вак-
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цинација против морбили, пронаоѓање и следење 
на клицоносителите, санитарен и медицински над-
зор, изолација и хоспитализација на болните од 
заразни заболувања, дезинфекција и дезинсекција 
како завршна, така и во текот на болеста, пасивен 
надзор над ерадикацијата на маларијата, проши-
рување мрежата на хигиенско-противепидеми-
ските установи и нивното обезбедување со соодве-
тен специјализиран здравствен и друг профил на 
кадар, во 1971 година да се формира диспанзер за 
тропски болести при Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита и да се преземат сите кадровски, 
материјални, финансиски и хигиено-епидемиолош-
ки мерки за спречување внесувањето на карантин-
ски болести во нашата Република. 

6. Заболувања од туберкулоза 

Во последните години бројот на заболените и 
умрените од туберкулоза е во постојано опаѓање. Ме-
ѓу болните најзастапена е туберкулозата на респи-
раторните органи кај возрасните групи од 20—59 
години, т. е. меѓу активното — продуктивното на-
селение. Поради долгото лекување, отсуството од 
работа, инвалидитетот и умирањата кои причину-
ваат големи материјални и економски загуби, ту-
беркулозата се уште претставува приоритетен про-
блем. 

Мерките што треба да се преземат за рано от-
кривање, спречување и сузбивање на туберкуло-
зата се следните: систематски и флуорографски 
прегледи, контрола и следење на лицата што биле 
во контакт, тестирање, вакцинирање и ревакцини-
рање, задолжителна хоспитализација и изолација 
на болните од активна туберкулоза, патронажни 
посети, здравствено просветување и др. 

7. Заболувања од малигни неоплазми 

Бројот на заболените и умрените од малигни 
неоплазми од година во година е се поголем и е 
во корелација со индустрискиот развиток и напре-
док на одделни подрачја. 

Сегашната организација на онколошката служ-
ба во нашата Република не дава можност за на-
времено рано откривање на сите заболувања од 
малигни неоплазми, нивно континуирано следење 
и преземање на соодветни мерки за решавање на 
овој толку важен проблем. 

Со цел за покомплексно решавање на заболу-
вањата од малигни неоплазми потребно е да се пре-
земат следните мерки: 

— систематски здравствени прегледи на одре-
дени загрозени групи на население за рано откри-
вање, точно крајна дијагноза, итна соодветна те-
рапија и рехабилитација на болните; 

— задолжителна и адекватна организација на 
службата за регистрација и пријавување на ма-
лигните неоплазми; 

— стручно усовршување на лекарите од општа 
практика, нивно оспособување за рано откривање 
на заболувањата од малигни неоплазми со приме-
на на активен диспанзерски метод на работа и 
отворање на онколошки диспанзери во некои од 
поголемите медицински центри. 

Здравствената заштита се остварува преку ам-
булатно-поликлиничките и - стационарните здрав-
ствени работни организации. Досегашното искуство 
покажува дека основната здравствена заштита пре-
тежно ја обезбедуваат амбулантно-поликлиничките 
здравствени работни организации, кои применуваат 
активен метод на работа. Тие им обезбедуваат 
здравствена заштита на сите категории население 
и учествуваат во решавањето и на другите здрав-
ствени проблеми на своето подрачје. Натамошните 
настојувања треба да бидат насочени кон проши-
рување на мрежата и зајакнување дејноста на ам-
булантно-поликлиничките и диспанзерските уста-
нови што обезбедуваат активна, поефикасна, сеоп-
фатна и поекономична здравствена заштита. 

Во нашата Република, според досегашните ис-
питувања, просечно се упатуваат на болничко ле-
кување околу 4% од лекуваните во амбулантно-
поликлиничките установи, што значи дека за овој 
број на заболени треба да се обезбеди потребниот 
постелен фонд, Стационарно"болничките установи 
обезбедуваат ^диференцирана здравствена заш-
тита. Овие установи, покрај негата и лекувањето, 
болните ги згрижуваат и им ги обезбедуваат сите 
други потребни услуги за време на нивното леку-
вање. За вршењето на својата дејност овие уста-
нови бараат поголеми материјални вложувања за 
градење на просторни капацитети, современо опре-
мување и специјализирање на кадарот, додека нив-
ните услуги ги користат многу помал број болни 
во сооднос со амбулантно-поликлиничките установи. 
Овој вид на здравствена заштита е многу поскап 
и ангажира поголеми финансиски средства од фон-
довите за здравствена заштита, па затоа треба ра-
ционално да се користи и да се проширува. 

За решавање на изнесените проблеми од об-
ласта на амбулантно-поликлиничката и стационар-
ната здравствена заштита и за постигање на одре-
дени резултати и цели, потребно е да се преземат 
следните мерки: 

— применување на активен диспанзерски метод 
на работа за унапредување на здравствената деј-
ност; 

— зголемување бројот на повторните (контрол-
ни) прегледи и бројот на лабораториските претра-
ги и анализи; 

— стручно усовршување на здравствените и 
другите профили на кадри и зголемување на соод-
ветен број кадри за обезбедување спроведувањето 
на предвидените мерки за здравствена заштита на 
целокупното население; 

— отворање на диспанзери за хронични деге-
неративни заболувања и проширување мрежата на 
здравствените пунктови особено во селските на-
селби; 

— модернизирање на службата за домашна по-
сета, со цел да се подобри домашното лекување 
како поекономична форма на лекување; 

— во стационарните здравствени работни орга-
низации, да се пристапи кон наменско преструк-
туирање на постојниот болнички постелен фонд, 
нивно стандардизирани, скратување времето на 
лекувањето на одделни заболувања и утврдување 
критериум на индикации за хоспитализација. Зго-
лемувањето обемот на болничкото лекување ќе про-
излегува од зголемениот број на лекувани случаи, 
со истовремено намалување бројот на болничките 
денови; 

— стручен надзор над организацијата и рабо-
тата на здравствените работни организации и 
здравствените работници најмалку еднаш годишно 
за секоја установа; 

— развивање на здравствените работни орга-
низации и нивната дејност да се усогласи со оп-
штествено-економскиот развиток на комуните и 
Републиката. 

Забоздравствената заштита — претставува со-
ставен дел на основната здравствена заштита на 
населението. Заболувањата на забите и устата со 
својата масовност претставуваат важен социјално-
медицински проблем кој треба да се решава со на-
сочени системни мерки и дејности спроведувани 
од забоздравствената служба. 

Заболувањата на забите и устата, кариасот, заб-
но-виличните аномалии и парадентопатиите со сво-
јата масовна застапеност и компликациите што ги 
даваат, влијаат врз здравствената состојба на на-
селението, ја намалуваат неговата работоспособност 
и продуктивност, а со тоа му причинуваат големи 
материјални загуби на општеството. 

За решавањето на забоздравствените проблеми 
треба да се преземат следните мерки: систематски 
забоздравствени прегледи на претшколските и 
школските деца, со санирање на најдената непо-
волна состојба, здравствено просветување за зачу-
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вување на забите, забоздравствената заштита да 
биде застапена во сите програми и планови за ра-
бота, применување на превентивни мерки и преку 
флуоризација на водата за пиење, стандардизира-
ње и типизирање на опремата, ширење на мрежата 
на забоздравствените ординации и перманентно 
стручно усовршување на забоздравствениот кадар 
за спроведување на современа профилакса на за-
болувањата на забите — кариасот. 

Служба за снабдување со лекови. — Службата 
за снабдување со лекови претставува дел од здрав-
ствената дејност. Снабдувањето со лекови денеска 
се врши претежно преку фармацевтската индус-
трија. Во установите за снабдување со лекови не-
доволно се подготвуваат магистрални лекови, ра-
створи (физиолошки и др.) и аптеките не се оспо-
собени за вршење на одделни биохемиски анализи 
за рано дијагностицирање на одделни болести, за 
испитување на прехранбени продукти. Исто така, 
аптеките не располагаат со лаборатории за испи-
тување на лековите. Фармацевтскиот кадар со ви-
сока стручна спрема стручно не е стимулиран за 
работа во аптеките^ 

За подобрување на ваквата положба потребно 
е: создавање на услови за работа и дејност кои 
ќе одговараат и во случај на вонредни прилики; 
приготвување на магистрални лекови, вршење на 
биохемиски анализи, правење на раствори (физио-
лошки и др.), испитување на лекови, испитување на 
прехранбени продукти; создавање на потребни ус-
лови за стручно стимулирање на аптекарскиот ка-
дар, како и стручно оспособување на постојниот 
кадар. 

Финансирање на здравствената заштита 

Потребните финансиски средства за обезбеду-
вање на здравствена заштита треба да произле-
зат од обемот и видовите на предвидените мерки 
и нивната одредена финансиска вредност. Општин-
ските собранија во своите програми ќе предвиду-
ваат мерки, по обем и видови, и од нивната утвр-
дена вредност ќе произлезат потребните финанси-
ски средства за обезбедување на здравствена заш-
тита на населението на подрачјето на својата оп-
штина. Како и во претходните години, основни из-
вори од кои ќе се финансира здравствената заш-
тита се: 

— фондовите за здравствено осигурување на 
работниците и земјоделците, 

— буџетите на општествено-политичките заед-
ници, 

— работните организации и 
— граѓаните. 
Најголемо учество во финансирањето на здрав-

ствената заштита, според податоците од 1969 го-
дина, имаат фондовите за здравствено осигурува-
ње на работниците и земјоделците, потоа парти-
ципацијата на граѓаните, средствата на буџетите 
на општествено-политичките заедници, работните 
организации и другите извори на приходи. 

Во 1971 година најголемиот дел на средствата 
за здравствена заштита на населението ќе се обез-
бедуваат преку фондовите за здравствено осигу-
рување. Во 1971 година за овие фондови се опре-
делени и повисоки стапки на основниот и допол-
нителниот придонес за здравствено осигурување, 
на сите категории осигуреници со што се очеку-
ва да се остварат и поголеми приходи во споредба 
со 1970 година. Покрај тоа, во 1971 година општи-
ните и Републиката ќе издвојат соодветен дел од 
средствата на своите буџети за финансирање на 
оние мерки и задачи од здравствената заштита, 
кои согласно со програмите и прописите претставу-
ваат нивна обврска. Во оваа смисла, Републиката 
и во 1971 година ќе издвои средства за спроведу-
вање на Акционата програма за смалување на смрт-
носта кај децата и за подобрување на Јхигиенско-
епидемиолошката состојба на средината во која 
живее и работи населението. Исто така, општините 

ќе обезбедат средства за здравствена заштита на 
неосигурените лица кои се социјално загрозени, ка-
ко и за извршување на одделни превентивни мер-
ки што се од општ интерес за населението на соод-
ветното подрачје. 

Треба да се напомене дека поради тоа што не 
е донесен републички закон за здравствено осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, во 1971 година обемот на 
здравствената заштита, главно, ќе се движи во рам-
ките на остварениот во 1970 година, со тоа што по-
голема ориентација ќе се даде на активниот метод 
на работа, односно на превентивната заштита. 

За извршување на мерките предвидени со оваа 
програма потребно е да се обезбедат истите сред-
ства од 1970 година, зголемени за 81—10% и тоа 
под услов да се задржат сегашните цени на услу-
гите и материјалите. 

III 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1416 
31 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

73. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен весник на 
СРМ", бр. 17/69 и 32/70), републичкиот секретар за 
народно здравје и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ И КОНТРАИНДИКАЦИИТЕ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО ПРИРОДНИТЕ ЛЕКУВА-
ЛИШТА 

Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат индикациите 
и контраиндикациите за лекување на воените ин-
валиди од војните (инвалиди) во природните ле-
кувалишта. 

I. ЛЕКУВАЊЕ ВО БАЊА 

Член 2 
Се смета дека лекувањето во соодветно бањско 

лекувалиште е индицирано ако инвалидот боле-
дува од некоја од следните болести: 

1) Заболувања на желудникот: 
а) чир на желудникот после потполна радио-

лошка санација постигната со медикаментозно ле-
кување — во текот на две еднаподруга години; 

б) ду одена л ен чир во рана развојна фаза — 
во текот на три еднаподруга години; 

в) состојба после операција на желудникот — 
ресекција или гастро-ентероанастомоза — изврше-
на заради чир на желудникот или на дванаесто-
палечното црево — во текот на една година, а ако 
е проследено со општа неповолна состојба — во 
текот на три еднаподруга години. 

2) Заболувања на цревата: 
Хроничен колитис и ентероколитис со изразе-

ни знаци на потхранетост по завршено болничко 
лекување — во текот на три еднаподруга години. 

3) Заболувања на црниот дроб: 
а) реконвалесцентни состојби после прележан 

акутен хепатитис; 
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б) постхепатитична состојба или хроничен хе-
патитис со изразено пореметување на функцијата 
на црниот дроб - во текот на две еднаподруга 
години. 

4) Заболувања на жолчната кеса и жолчните 
канали: 

состојба после отстранување на жолчната кеса 
— во текот на две еднаподруга години по опера-
цијата. 

5) Заболувања на бубрезите и мочните канали: 
а) микролитијаза; 
6) состојба после операција на бубрезите и 

мочните канали, извршена поради отстранување на 
камен — во текот на две еднаподруга години по 
операцијата. 

б) Заболувања на женските полови органи: 
хронични вбспалителни процеси од понов да-

тум како дополнение на медикаментозно лекува-
ње — во текот на три еднаподруга години. 

7) Заболувања на зглобовите: 
а) хронични воспалителни ревматични процеси 

во зглобовите или во 'рбетниот столб (примарен и 
секундарен хроничен ревматизам на зглобовите), 
со отоци на зглобовите, со периартикуларни ин-
филтрати или со настојниви болки — без коскени 
анкилози; 

б) спондилоартрози од понов датум, со постоја-
ни болки и со спастични контрактури на муску-
лите — во текот на три еднаподруга години; 

в) дегенеративни и посттрауматски промени на 
зглобовите (артрози), со рендгенски докажани ана-
томски промени на зглобовите, со изразено пореме-
тување на функцијата и со појаки болки; 

г) периартрити со оток, болки и пореметувања 
на функцијата - во текот на две еднаподруга го-
дини. 

8) Заболувања на метаболизмот: 
шеќерна болест од понов датум, во лесна фор-

ма, добро урамнотежена — во текот на три една-
подруга години. 

9) Заболувања на нервите и на централниот 
нервен систем: 

а) токсични, воспалителни или трауматски про-
мени на периферните нерви после медикаментоз-
на или физикална терапија — во текот на две 
еднаподруга години; 

б) фантомски болки после ампутација; 
в) реконвалесцентни состојби после операција 

на краниумот или на 'рбетниот столб; 
г) неуромускуларни атрофии од дегенеративна 

или воспалителна природа, после медикаментозна 
или физикална терапија — во текот на три една-
подруга години; 

д) парези и плегии (моно-хеми, пара-хеми) од 
понов датум, ако нема промени на кардиоваскулар-
ниот апарат — во текот на три еднаподруга години. 

10) Генерализиран неуродерматит или хронично 
рецидивирачко алергично заболување на кожата 
(уртикарија и сл.), после подолго неуспешно леку-
вање — во текот на две еднаподруга години. 

Член 3 
Се смета дека лекувањето во бања е контраин-

дицирано ако инвалидот боледува од некоја од 
следните болести: 

1) Според општата контраиндикација: 
а) сите акутни фебрилни заболувања; 
б) сите форми на туберкулоза на белите дро-

бови или на другите органи, со знаци на активност; 
в) малигни тумори или малигни хемопатии; 
г) состојба на намалена реактивност на орга-

низмот (хронични конзумптивни заболувања, ста-
речка изнемоштеност, кохетични состојби и сл.); 

д) состојба после прележале инфективно забо-
лување и обемно крварење, во траење од 6 месеци; 

ѓ) крвни заболувања — пернициозна анемија, 
тешка анемија, хеморагични диетези, панмиелоф-
тиза, агранулоцитоза; 

е) несанирани фокалози што можат да се до-
ведат во врска со заболувањето поради кое се бара 
бањското лекување. 

2) Заболувања на желудникот: 
а) чир на желудникот во фаза на еволуција 

(со рентгенски видлива ниша); 
б) стенози на пилорусот и дуоденумот; 
в) чир на дванаестопалечното црево со ком-

пликации (пенетрација, перфорација, крварење) или 
со зачестени кризи на болките. 

3) Заболувања на цревата: 
субоклузии и илеуси. 
4) Заболувања на црниот дроб: 
а) цироза на црниот дроб, со или без асцит; 
б) абцес на црниот дроб. 
5) Заболувања на жолчната кеса и жолчните 

канали: 
а) камења во жолчната кеса или во жолчните 

канали; 
6) хидропс на жолчната кеса. 
б) Заболувања на бубрезите и мочните канали: 
а) сите форми на нефритисот и на нефрозата; 
б) непроодни мочни канали поради камењата; 
в) цистопиелитис предизвикани од блокада на 

мочните канали — додека трае блокадата. 
7) Заболувања на женските органи: 
а) бременост; 
б) метрорагија. 
8) Заболувања на зглобовите: 
а) ревматична треска во фаза на еволуција со 

и без промени на срцето; 
б) примарни и секундарни хронични вокали-

те л ни ревматични процеси во фаза на еволуција. 
9) Заболувања на нервите и на централниот 

нервен систем: 
а) сите потешки органски заболувања на мозо-

кот и на 'рбетната мождина; 
б) епилепсија со зачестени напади; 
в) потешки психози и психопатии. 
10) Заболувања на жлездите со внатрешна се-

креција (внатрешно лачење): 
а) шеќерна болест со промени на крвните са-

дови на очите или на нервниот систем; 
б) тешка форма на шеќерна болест наклонета 

кон ацидоза; 
в) базедова болест; 
г) други потешки заболувања на жлездите со 

внатрешно лачење (Ѕу Ѕиѕћт^ Мћ Ѕѓттопдѕ), 
акромегалија, манифестна тетанија и др. 

И) Заболувања на белите дробови: 
силно изразен емфизем на белите дробови, 
12) Заболувања на срцето и на крвните садови: 
а) валвуларни мани — нестабилизирани еволу-

ции и недостатно компензирани; 
б) сите кардпопатни во фаза на дефомпензација 

и недостатно компензирани; 
в) останатите потешки органски заболувања 

на срцето и на коронарните садови; 
г) состојба на повишен крвен притисок на про-

мени на крвните садови на срцето, бубрезите или 
на очното дно; 

д) состојба на повишен крвен притисок со ди-
јастоличен притисок постојано над НО мм Хг. 

13) Заболувања на коските: 
а) остеоартикуларна туберкулоза; 
б) хроничен фистулозен остеомиелитис. 

П. КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ ВО ПЛАНИНИ 

Член 4 
Се смета дека лекувањето во висинско климат-

ско лекувалиште до 1 200 метри е индицирано ако 
инвалидот боледува од некоја од следните болести: 

1) Заболувања на хематопоетските органи: 
појака секундарна анемија поради губење на 

крв, поради хронични воспаливи процеси, пореме-
тување на исхраната и варењето по завршеното 
болничко лекување — во текот на една година. 

2) Нетуберкулозно заболување на органите за 
дишење: 

бронхијална астма со зачестени напади, која 
бара планинска клима. 
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3) Заболувања на ендокриниот систем: 
хипертироза во ремисија постигната со леку-

вање. 
4) Изразени општи телесни слабости, како по-

следица на хронично заболување на желудникот 
или на цревата, како дополнување на диететско и 
медикаментозно лекување — во текот на две една-
подруга години. 

5) Реконвалесцентна состојба после прележани 
потешки заболувања — по завршено болничко ле-
кување. 

6) Заболување на нервите и на централниот 
нервен систем: 

а) реакциони психонеуротски состојби, како 
продолжение на болничкото лекување — во текот 
на двеедноподруга години; 

б) состојба на добра (социјализирана) ремиси-
ја, после психоза. 

7) Туберкулоза: 
а) туберкулоза на белите дробови или на дру-

гите органи, смирена со активно лекување — во 
текот на три еднаподруга години; 

б) туберкулоза на белите дробови, смирена или 
излекувана со хируршка интервенција и со допол-
нително лекување — во текот на три еднаподруга 
години; 

в) туберкулоза на серозите (плеура, перитонеум, 
перикард, менинг) — после исчезнувањето на сите 
манифестации на активност — во текот на три ед-
наподруга години; 

г) туберкулоза заболување на окото, после 
применетата специјална терапија. 

Член 5 
Се смета дека лекувањето во висинско климат-

ско лекувалиште е медицински контраиндицирано 
ако инвалидот боледува од некоја од следните бо-
лести: 

1) сите акутни фебрилни и други акутни по-
тешки заболувања;. 

2) малигни тумори или малигни хемопатии; 
3) сите форми на туберкулоза на белите дро-

бови или на другите органи, со знаци на актив-
ност; 

4) нелекувани пернициозни анемии; 
5) кахектични состојби; 
6) стеноза на пилорусот на дуоденумот); 
7) камен во жолчната кеса или во жолчните 

канали, со зачестени напади на'болките; 
8) сите форми на нефритис и на нефроза, со 

нагласена бубрежна инсуфициенција; 
9) непроодни мочни канали поради камен; 

10) метрорагија; 
11) заболувања на срцето во фаза на декомпен-

зација; 
12) појако нагласени дегенеративни промени на 

срцето или крвните садови на срцето или на мо-
зокот; 

13) изразито повишен крвен притисок со дија-
столичен притисок преку 130 мм Хг. 

Ш. ЛЕКУВАЊЕ НА МОРЕ 

Член 6 
Се смета дека лекувањето на море е индицирано 

ако инвалидот боледува од некоја од следните 
болести: 

1) Заболување на органите за дишење: 
а) бронхијална астма, со зачестени напади, која 

бара морска клима; 
б) дифузен хроничен бронхитис, со или без 

бронхиектазија, кој не е можел да се санира со 
антибиотско лекување. 

2) Туберкулоза 
а) фистулозен лимфаденитис, во текот на две 

еднаподруга години по завршувањето на туберку-
лостично лекување; 

б) остеоартикуларна туберкулоза без фистули; 
в) туберкулозни аднексити; 
г) излекувана остеоартикуларна туберкулоза и 

туберкулозен аднекситис — во текот на три една-
подруга години. 

3) Потполно или делумно губење на екстре-
митетите, проследено со нагласена атрофија на 
мускулите на остатоците на екстремитетот или со 
ограничена подвижност на зглобовите: во случај на 
ампутирање на долните екстремитети — секоја вто-
ра година, а во случај на ампутирање најгорните 
екстремитети — секоја трета година; 

4) Состојба после воспаление на периферните 
нерви, после медикаментозна или физикална тера-
пија, во текот на две еднаподруга години; 

5) Неуралгија како последица на спондилоар-
тритис и на спондилоартроза, после медикаментоз-
на или физикална терапија — во текот на три 
еднаподруга години; 

6) Генерализирани псоријази. 

Член 7 

Се смета дека лекувањето на море е контраин-
дицирано ако инвалидот боледува од некоја од 
следните болести: 

1) акутни фебрилни заболувања, потешки акут-
ни воспаленија; 

2) сите активни форми на туберкулоза на бе-
лите дробови, на серозите или на грлото; 

3) сите потешки заболувања на окото; 
4) малигни тумори или малигни хемопатии; 
5) пернициозна анемија, хеморагична дијатеза, 

агранулоцитоза, панмијелофтиза; 
6) стенози на пилорусот и на дуоденумот; 
7) сите форми на хепатитис и на цироза на 

црниот дроб; 
8) сите форми на нефритис и на нефрозата; 
9) кахектични состојби; 

10) метрорагија; 
11) тешки нервни заболувања; 
12) тешки душевни заболувања; 
13) епилепсија; 
14) хипертиреози и Базедова болест; 
15) тешки форми на шеќерна болест со скло-

ност на ацидоза; 
16) заболувања на срцето во фаза на деком-

пензација; 
17) посилно изразени дегенеративни промени на 

крвните садови; 
18) изразито висок крвен притисок (со дија-

столичен крвен притисок од преку 120 мм Хг; 
19) дерматози со улцерации. 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 06-01-31 
29 март 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за народно здравје и соц. политика, 
Д-р Вулнет Старова, с. р. 
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74. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за 

организацијата и надлежноста на органите на ин-
спекцијата на трудот („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/66), републичкиот секретар за труд донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА СТРУЧНИ НАОДИ (ЦЕРТИФИКАТИ) ЗА ЗА-

ШТИТА ПРИ РАБОТАТА 

1. Се определува Диспанзерот по медицина на 
трудот при Здруженото претпријатие „Југотутун" 
од Скопје, како стручна установа за издавање на 
стручни наоди (цертификат^ за периодични испи-
тувања на хемиските и биолошките штетности и ми-
кроклиматските услови во организациите на здру-
жен труд, а во врска со член 70 од Основниот за-
кон за 'заштита при работата. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 10-312 
2. IV. 1971 година 

Скопје 
Републички секретар за труд. 

Вите Исјановски, с. р. 

75. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на став 1 на член 65 од Статутот на 
работната организација „Центрохемија" експорт-
импорт во Скопје, по одржаната јавна расправа на 
1 април 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА одредбата од став 1 на членот 
63 од Статутот на работната организација „Центро-
хемија" експорт-импорт во Скопје, донесен од ра-
ботничкиот совет на 3 март 1970 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во работната организација „Цен-
трохемија" експорт-импорт во Скопје, на начин 
предвиден во статутот за објавување на општите 
акти. 

3. Разгледувајќи го по сопствена иницијатива 
Статутот на работната организација „Центрохеми-
ја" експорт-импорт во Скопје, Уставниот суд на 
Македонија констатира дека во став 1 на член 65 
од Статутот е предвидено дека во деловниот од-
бор, покрај генералниот директор, влегуваат и чле-
новите од сите организации на здружениот труд. 
Уставниот суд заклучи дека според оваа одредба 
директорот е член на колегијалниот извршен ор-
ган според своја.та положба, поради што поведе по-
стапка за оценка на нејзината согласност со Уста-
вот на СРМ. 

Работничкиот совет на претпријатието во сво-
јот писмен одговор во текот на претходната по-
стапка, а преку својот претставник и на јавната 
расправа, изнесе мислење дека одредбата од ста-
тутот во која е предвидено генералниот директор 
да е член на деловниот одбор, според својата по-
ложба, не му е спротивна на Уставот и на основ-
ните начела во нашиот изборен систем и дека 
за ефикасно работење и остварување целите на 
работната организација, целисходно е директорот 
да е член на колегијалниот извршен орган. 

Уставниот суд на Македонија увтрди дека спо-
ред одредбите на точка 1 од амандманот XI на 
Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, работните луѓе, меѓу другото, се овластени да 
установуваат колегијални извршни органи на кои 
им доверуваат определени извршни функции. Ус-
тавниот суд исто така утврди дека, според одред-

бите на оваа точка од амандманот, колегијалните 
извршни органи ги избира работничкиот совет, при 
што не се предвидува можност директорот или 
други членови на работната заедница да можат да 
бидат членови на колегијалниот извршен орган без 
избирање, а според положбата што ја заземаат. 

Тргнувајќи од овие уставни одредби Уставниот 
суд на Македонија оцени дека не се во согласност 
со Уставот одредбите од статутите на работните ор-
ганизации во кои се предвидува индивидуалниот 
извршен орган или друг член на работната заед-
ница да биде член на колегијалниот извршен ор-
ган, според својата положба, бидејќи тоа е спро-
тивно на начелото за изборност на органите на 
управување на работната организација. 

Врз основа на изнесеното Уставниот суд утвр-
ди дека став 1 на член) 65 од Статутот на работната 
организација „Центрохемија" експорт-импорот во 
Скопје не е во согласност со Уставот на Соција-
листичка Република Македонија, поради што од-
лучи како во точка 1 од оваа одлука. 

У. бр. 63/70 
1 април 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води по-
стапка по тужбата на тужителката Петрова Дими-
трова Веска, со стан на ул. „Димитар Влахов" бр. 
39 во Гевгелиј-а, против тужениот Балцари Џани, 
со непознато место на живеење, за развод на брак, 
вредност на спорот 2.000 динари. 

Се поканува тужениот Балцари Џани во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави 
во судот или да ја достави својата точна адреса. 
Во противно судот, согласно чл. 77 од ЗПП, ќе му 
одреди привремен старател кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на бракоразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 358 од 4. 
III. 1971 година. (25) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Келкоцев Зоран од Скопје, 
ул. „256" бр. 46, против тужената Келкоцева Плав-
шич Снежана, со непознато место на живеење, за 
развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 нови 
динари. 

Се повикува тужената Клекоцева Снежана во 
рок од 30 дена од објавувањето па огласот, да се 
јави во судот или да ја достави својата точна ад-
реса. 

Доколку по истекот на овој рок не се јави и 
не ја достави својата точна адреса, судот ќе и од-
реди старател кој ќе ја застапува до правосилното 
окончување на бракоразводниот спор, а согласно 
со чл. 77 од Законот за парничната постапка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 968 од 31. 
III. 1971 година. (30) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Назиме Османова Узеировска, од Битола, ул. 
„Караорман" бр. 15-а, како законски застапник на 
малолетната Мелек Незирова, поднесе до овој суд 
тужба за утврдување на татковство против Џафер 
Муса Незировски, од село Мусинци, сега во неиз-
весност, 
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Бидејќи тужениот Џафер е во неизвесност и 
со непознато место на живеење, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да од-
реди свој застапник. Во противно ќе му биде од-
реден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 527/70. (26) 

Љајиќ Рустем, од село Лажани, Прилепско, под-
несе тужба за развод на брак против Балијагиќ 
Рахима, по маж Љајиќ, од село Лажани, Прилеп-
ско, а сега во Турција со непозната адреса. Се по-
канува тужената во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави или да одреди свој застапник. 

Во противно ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 2/71. (29) 

Андон Матовски, од град Битола, ул. „Јане 
Сандански" бр. 42, поднесе тужба до овој суд за 
развод на брак против Параскева Матовска, по 
татко Петрова, од Битола, ул. „Цар Самоил" бр. 
131-а, а сега во неизвесност и со непознато место 
на живеење. 

Бидејќи тужената Параскева е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се ја-
ви во овој суд или да одреди застапник. Во против-
но ќе и биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 151/71. (31) 

Синан Џемаил, од Охрид, ул. „Славеј Планина" 
бр. 8, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, 
против Синани Зенеп од Охрид, ул. 7-ми Ноември" 
,бр. 137, сега во неизвесност и со непозната адреса. 

Бидејќи тужената Зенеп е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави или 
да одреди свој застапник. Во противно ќе и биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 917/70. (32) 

Спироска Вера од Струга, ул. „На липите" бр. 
9, поднесе тужба до овој суд против Спироски Бо-
гоја, од село Драслајца, а сега во Австралија, со 
непозната адреса, за поништување на брак. 

Бидејќи тужениот Спироски Благоја е во не-
извесност и со непозната адреса, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да одре-
ди свој застапник. Во противно ќе му биде одре-
ден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 26/71. (27) 

Маркоска Спасија, од село Мороиште, Струга, 
поднесе тужба до овој суд против Маркоски Тасе, 
сега во неизвесност, за развод на брак. 

Бидејќи тужениот Тасе е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 901/70. (28) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 229, 
страна 1140, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Основното училиште „Мар-
шал Тито", село Пирок, Гостиварско, Меваип Му-
рати, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За директор на училиштето е назначен Рахман 
Бисими, кој училиштето ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-

то, со стариот регистриран потписник Адеми Мех-
мед, секретар, сметано од И. XII. 1969 година. 

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

бр. 151/69 од 31. III. 1970 година. (601) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 561, 
страна 307, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „Хри-
сто Узунов", село Цер, Кичевско, Дичовски Жив-
ко, директор, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на училиштето е назначена Ш а -
баноска Зора, која училиштето ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со стариот регистриран потписник Пан-
диловски Благоја, благајник, сметано од 24. IX. 
1968 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 105/68 од 8. X. 1970 година. (1704) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 346, 
страна 419, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Полното основно учили-
ште „Јордан К. Џинот" -т- Титов Велес, Стојанов-
ски Игнов Спасе, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на училиштето е назначен Љубо-
мир Трајковски, кој истото ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Донче-
ва Горѓи Наташа, сметкополагач. 

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

бр. 31/69 од 8. I. 1971 година. (45) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. XI. 1970 
година, рег. бр. 11/67, е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Редакцијата и администраци-
јата „Битолски весник" Битола, уште со: 

— вршење на додатна издавачка дејност на 
книги и публикации од разни жанрови, и 

— фото-служба на Битолски весник со врше-
ње услуги на граѓани и работни организации, изра-
ботка на проспекти, каталози, разгледници и друг 
пропаганден материјал. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-177 од 12. II. 1969 година на работната 
заедница на Редакцијата и администрацијата „Би-
толски весник" — Битола и решението бр. 11-1433/1 
од 16. IV. 1970 година на Собранието на општината 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 55/70. (92) 

Окружниот сопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 19, стра-
на 80, книга I е запишано следното: Досегашната 
фирма на Институтот за сеизмологија, земјотресно 
инженерство и урбанистичко планирање на Уни-
верзитетот во Скопје, согласно со одлуката бр. 
1384/1 од 23. VII. 1970 година на советот, од одр-
жаната редовна седница на 21. VII. 1970 година се 
менува и ќе гласи: Институт за земјотресно инже-
нерство и инженерска сеизмологија при Универзи-
тетот „Кирил и Методи" во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 105/70 од 1. II. 1971 година. (272) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. I. 1971 
година, рег. бр. 112/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето на Баловски Тодор, до-
сегашен директор на Централното основно учили-
ште „Гоце Делчев" — Ресен. 
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Се овластува Секулоски Димче, директор, да 
го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 8/71. (289) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 201, стра-
на 1027, книга I е запишано следното: На дирек-
торот Лепчевски Дамјан, на Централното основно 
училиште „Моша Пијаде" — Горче Петров му пре-
станува правото за потпишување, поради разрешу-
вање од должност. 

За в. д. директор на училиштето е наименуван 
Методија Новковски, кој ќе го потпишува, задол^ 
жува и раздолжува Централното основно училиште 
„Моша Пијаде" — Горче Петров, во границите на 
овластувањето, заедно со досегашниот потписник 
Андонова Или јана и новиот потписник Куновска 
Олга, режисер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 4 од 12. II. 1971 година. (340) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1254, страна 1493, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Пословницата во Скопје, ул. 
„27 Март" бр. 12, на „Интерекспорт" — претприја-
тие за меѓународна трговија — Белград — ИНЕКС 
— туристичка агенција — Белград се менува и 
гласи: „Интерекспорт" — претпријатие за меѓуна-
родна трговија — Белград — „Инекс — турист" — 
Белград — Пословница во Скопје, ул. „27 Март" 
број 12, согласно со решението на Окружниот сто-
пански суд во Белград, Фи. бр. 1486 и 1487/69 од 
25. VI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 763/69 од 16. Ш. 1971 година. (564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 319, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито-Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница во Гостивар (во кругот на претприја-
тието во Гостивар). Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на градежни материјали. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито-Македони-
ја" — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката 
бр. 376 од 19. П. 1969 година, од одржаната сед-
ница на 5. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тиро Музафер. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
161/69 од 20. XI. 1970 година. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 901, страна 675, книга IV е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство и пренесу-
вање на електрична енергија „Електростопанство" 
— Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд „Хидроелектрана Шпиље" — Дебар при ХЕ 
Шпиље — со самостојна пресметка. Предмет на 
работењето на организацијата е производство на 
електрична енергија; одржување на постројќите и 
објектите; изведување на електромонтажни, ма-
шински и градежни инвестициони работи, авто-
механичарски работи како и превезување на луѓе 
и стока. Со овие дејности повремено врши услуги 
и на трети лица заради исползување на слободните 
капацитети, проектирање за свои потреби. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на „Електростопанство" — претпријатие за 

производство и пренесување на електрична енер-
гија — Скопје, со одлуката бр. 3950/1 од 30. X. 
1970 година на одржаната седница од 15. VП. 1970 
година. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Рис-
то Богоевски, в.д. директор. 

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

бр. 876 од 9. ХП. 1970 година. (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 294, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со инду-
стриски и прехранбени стоки „Инпрес" — Скопје 
— Продавница бр. 65, ул. „Доне Божинов" бб — 
Куманово. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на железарски стоки, бои и ла-
кови и водоинсталатерски материјали. 

Раководител на продавницата е Димитровски 
Атанас. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки „Инпрес" — Скопје, со одлуката од 31. X. 1969 
година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 684 од 25. ХП. 1970 година. (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 55, страна 381, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир 
Хисар — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница „Балкан" во 
село Велмевци, Кичевско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бигла" — Демир 
Хисар, со одлуката бр. 02-47/1 од 23. I. 1969 година 
од одржаната седница на 16. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Ивановски 
Влорин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 64/69 од 13. XI. 1970 година. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 328, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална тр-
говија на големо и мало „Младост" — Скопје — 
Организација на здружен труд со својство на прав-
но лице — Филијала — Скопје, ул. „Огњан При-
ца" бб. Предмет на работењето на организацијата 
е промет на големо и мало во рамките на дејноста 
на матичното претпријатие според решението бр. 
1276/67 од 25. ХП. 1967 год. 

Организацијата на здружен труд е основана од 
Работната организација за универзална трговија на 
големо и мало „Младост" — Скопје, со одлуката бр. 
4653 од 14. X. 1970 година. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува Георгиевски П. 
Иванчо, в.д. директор, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 868 од 3. ХП. 1970 година. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1411, страна 530, книга VI е запишано под 
фирма: Извозно претпријатие „Словенија вино" 
— Љубљана — Продажен склад — Петровец — 
Скопје, без самостојни права, со послување во име 
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и за сметка на претпријатието. Предмет на рабо-
тењето на складот1 е: 

а) продажба на безалкохолни и алкохолни пи-
јалоци на големо; 

б) достава на стока до купувачите со сопствени 
превозни средства. 

Раководител на складот е Јаниќ Александар. 
Складот е основан од Извозното претпријатие 

„Словенија вино" — Љубљана, со одлуката од 29. 
ХП. 1969 година. 

Складот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, Алек-
сандар Јаниќ, раководител на складот. 

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

бр. 616 од 25. ХП. 1970 година. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претцриј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 294, книга VI е запишана под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скоп-
је — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница број 53 во Скопје, 
населба „Карпош Ш". Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на прехранбени и ин-
дустриски производи, согласно со регистрацијата 
на претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — трговско претпријатие за промет 
со индустриски стоки и прехранбени стоки — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 27. 
VII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Костов Митко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 30/69 од 12. XI. 1970 година. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1412, страна 540, книга VI е запишано под 
фирма: Земјоделска задруга „Оризарство" — село 
Колешино, Штипско — Организација на здружен 
труд без СВОЈСТВО на правно лице — Претставниш-
тво — Скопје, ул. „106-а" бр. 90. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е склучување на до-
говори за купо-продажба, во име и за сметка на 
задругата. 

Претставништвото е основано од задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Оризарство" — 
село Колешино, со одлуката бр. 02-372 од 27. УШ. 
1970 година, од одржаната седница на 27. VIII. 
1970 година. 

Раководител на претставништвото е Методи 
Дрвошанов. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува задругата, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 861 од 29. ХП. 1970 година. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Склад за гра-
дежни материјали во Скопје, ул. „140" бр. 115а. 
Предмет на работењето на складот е промет со 
сите видови градежни и огревен материјал, на го-
лемо и мало. 

Складот е основан од работничкиот совет на 
Зем јод ел ско-инду серискиот комбинат „Скопско По-
ле" — Скопје, со одлуката од одржаната седница 
на 25. IX. 1968 година. 

Раководител на складот е Хилми Проволиа. 
Складот во Скопје ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува Хилми Проволиа, раководител, 

во границите на овластувањето. Раководителот ќе 
го потпишува складот во купувачката и продаж-
бата на стоки а во рамките на дејноста. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 43/69 од 13. XI. 1970 година. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 259, книга П е запишана под 
фирма: Претпријатие за конфекција „8 Март" — 
Пробиштип — Организација на здружен труд — 
Продавница во Куманово, плоштад „Маршал Ти-
то" бр. 18. „Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со конфекциски производи. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието за конфек-
ција „8 Март" — Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Миливој Сто-
јановски^ 

Организацијата на здружен труд — Продавни-
ца во Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 22/69 од 31. ХП. 1970 година. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег ,бр. 322, страна 255, книга П е запишана под 
фирма: Претпријатие за конфекција „8 Март" — 
Пробиштип — Продавница во Кратово, ул. „Мар-
шал Тито" (плоштад). Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на конфекциски и тр-
говски стоки, на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за конфекција „8 Март" — 
Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Естатиева 
Нада. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжување матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 481 од 19. VI. 1970 година. (47) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. X. 1970 година, рег. бр. 47/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 13 во Битола, 
булевар ,Д Мај" бр. 187, на Индустријата за три-
котажа „Личанка" од СРБ. Предмет на работење-
то на продавницата е трговија со текстил, текстил-
ни производи и конфекција. 

Раководител на продавницата е Наумовски 
Цане. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
трикотажа „Личанка" СРБ, со одлуката бр. 
3531-1-1970 од 26. УШ. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 541/70. (64) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. XI. 1970 година, рег. бр. 50/70, книга I е запишан 
под фирма: Склад во Битола, ул. „Скопје" бр. 24, 
на Здружената тутунска индустрија — Ниш. Пред-
мет на работењето на складот е продажба на ту-
тунски производи на големо. 

Раководител на складот е Ставревски Кон-
стантин. 

Складот е основан од Здружената тутунска ин-
дустрија — Ниш, со одлуката на работничкиот со-
вет од 17. VП. 1970 година. 

Складот ќе го потпишува Ставревски Кон-
стантин. 

Од Окружниот стопанси суд во Битола, Фи. бр. 
557/70. (65) 
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РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип, објавува 

дека во регистарот на задружните организации, на 
28.1.1970 година, страна 161, реден број 4 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Земјоделската 
задруга „Колешинка" од село Колешино, Струмич-
ко, со тоа што покрај досегашните дејности, ќе оба-
вува и откуп и продажба и посредување со сите ви-
дови земјоделски производи, репроматеријали за 
потребите на земјоделството и со индустриска стока. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлукава бр. 304/1 од 1.Х. 
1969 година, на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 30/70. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 58, страна 
страна 437, книга I е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Слога" село Умин Дол, Куманов-
ско — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице, Продавница број 8 во Куманово, 
Булевар „ЈНА", до воената лекара. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на земјодел-
ски производи и индустриско-прехранбени произ-
води. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на З.емјоделската задруга „Слога" село Умин Дол, 
согласно со одлуката бр. 139 од 11 ЈП. 1969 година, 
од одржаната седница на 1.11.1969 година. 

Раководител на продавницата е Филиповски 
Благоја. 

Продавницава ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, задругата во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 8.1.1969 год. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 
437, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Мерие" село Студеничани. Скопско — Про-
давница за прехранбено-колонијални стоки број 20, 
во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 46. Предмет на 
работењ,ето на продавницата е промет на мало, со 
прехранбено-коло,нијални стоки. 

Раководител на продавницата е Арслан Имери. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Мерие" село Студеничани, Скопско, со од-
луката од 12.ХП.1970 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 9 од 15.1.1971 год. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, бр. 52, страна 569. 
книга I е запишано следното: На досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Живко Брајков-
ски"., село Трница, Гостиварско, им престанува пра-
вото за потпишување и тоа: Глигоровски Глигор, 
Јаковлевски Тофил и Лефтер Таневски. 

За Директор на задругата е назначен Матевски 
Урош, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето со новона-
значените потписници и тоа: Дабевски Димитрија, 
шеф на сметководството и Јаневски Лазар, набаву-
вач, сметано од 31.ХП.1968 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1191/69 од 30.1Х.1970 година. (1783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дена во регистарот на задругите, рег. бр. 122, стра-
на 827, книга I е запишана под назив: Земјоделска 
задруга „Мирко Делев", село Негорци, Гевгелија -
Организација на здружен труд без својство на прав-
но лице — Продавница во село Негорци. Предмет 

на работењето на продавницата е промет на мало 
со колонијална мешана и индустриска стока. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Мирко Делев" од село 
Негорци, со одлуката од одржаната седница на 
21.УШ.1967 година. 

Раководител на продавницата е Методи Коста-
динов. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Атанас Марков, директор на задру-
гата, во границите на овластувањето. 

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

бр. 678/68 од 15.П. 1971 година. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1420, стра-
на 584, книга VI е запишана под назив: Електро-
механичарска услужна задруга „Техника", Скопје, 
ул. „144" бб. Предмет на работењето на задругата 
е вршење на сите видови поправки и монтажа на 
сите видови термички и разладни уреди за дома-
ќинствата, работни и други организа,ции, поправка 
на електро-машини, електромотори, генератори, 
трансформатори и сите сродни машини кои рабо-
тат на електричен погон. 

В.д. директор на задругата е Томислав Попов. 
Задругата е основана од основачите: Томислав 

Попов, Димитровски Петар, Бачваров Димитар, 
Трајковски Панче, Пецев Младен, Тодоровски Дра-
ги, Аки Сиљанов, Јаневски Трајан, Ковачевиќ Бла-
гојче, Неделковски Милан и Ристовски Трпко. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Томислав Попов, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 174 од 22.П.1971 година. (350) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на задругите, на 21.ХП.1970 го-
дина, страна 157, број 5 е запишано основањето на 
Заиаетчиско-услужната задруга „Нов дом" — Стру-
мица — Погон, Радовиш. Предмет на работењето на 
погонот е вршење услуги со трактори како и пре-
воз со товарни возила и други средства; вршење на 
занаетчиски услуги; откуп и продажба на сите зем-
јоделски производи:. 

Погонот е основан од Занаетчиската услужна 
задруга „Нов дом" од Струмица. 

Раководител односно в.д. директор на погонот 
е Перо Петровски, кој е овластен да го претставува 
и потпишува. 

Погонот има самостојна пресметка и посебна 
жиро-сметка. 

Впишувањето на погонот е извршено во реги-
старот врз основа на одлуката бр. 48 од 5.ХП.1970 
година на советот на работната заедница на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр, 315/70. . (385) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на задругите, на 20.У.1970 го-
дина, страна 165, реден број 16 е запишано основа-
њето на Продавницата за промет на земјоделски 
производи и колонијални стоки бр. 10, со седиште 
во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 10. 

Продавницата ќе врши продажба на земјодел-
ски производи и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кукла" од село Куклиш, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Мара Ковачева, 
која ќе е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 279 од, 4.ХП. 1969 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
378/70. (389) 
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Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на задругите, на 19.У.1970 година, 
страна 154, реден број 11 е запишано основањето на 
Земјоделската задруга „Благој Мучето", с. Просе-
никово, — Продавница за колонијални стоки, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци број 5, со седи-
ште во село Просениково, Струмичко. 

Продавницата ќе обавува продажба на мало на 
млеко, колонијални стоки и алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската 
задруга „Благој Мучето", село Просениково, Стру-
мичко. 

Раководител на продавницата е Трајко Атана-
сов Спасов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањ,ето ќе го обавува директорот на задру-
гата, 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 123/1 од 16.П.1970 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 133/70. (390) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот округли печат на име: „Здружение 
за заштита при работа на СРМ — Скопје" се огла-
сува за неважен. (1074) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Моша Пијаде" — Куманово на име 
Нада Петровска, ул. „Стр. Арсовски" бр. 1, Ку-
маново. (1001) 

Здравствена легитимација на име Букана Ни-
киќ, Титов Велес. (1002) 

Здравствена легитимација на име Драган Ни-
киќ, Титов Велес. (1003) 

Здравствена легитимација на име Сташа Ни-
киќ, Титов Велес. . (1004) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Живка Спасовска, с. Доброшане, Куманово, (1005) 

Воена книшка издадена од отсекот за народна 
одбрана при Општината Делчево на име Спиридон 
М. Дончевски, с. Панчарево, Пехчево. (1287) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Стојменов Герасимоски, с. Сиричино, Тетово. 

Сервисна книшка за Фиат 125-А, број на ша-
сија 0291714, бр. на моторот 0292474 на име Хшерљи 
Стафох, ул. „Кочо Зози" бр. 16, Гостивар. (1296) 

Свидетелство бр. 16 за зрелост, издадено од 
Средно текстилното училиште во Лоч — Полска 
на име Никос Попцис, ул. „1102" бр. 121-6, Скопје. 

Воена книшка на име Ташко Г. Михајловски, 
ул. „Преспа" бр. 116, Битола. (965) 

Воена книшка на име Асан С. Џеладини, Го-
стивар. (966) 

Пасош бр. 041126 на име Адем Сали, ул. „Ле-
нин" бр. 75, Тетово. (972) 

Воена книшка издадена од 12 ударна бригада, 
41 дивизија — Штип на име Ристо Ф. Ризевски, 
ул. „Цв. Димов" бр. 150, Битола. (973) 

Лична карта на име Таири Зуљфи, с Боговиње, 
Тетово. (974) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Про-
биштип на име Страше Б. Петков, с. Петришино, 
Пробиштип. (987) 

Пасош на име Ружа Стојановска, с. Брвеница, 
Тетово. (993) 

Лична карта бр. 754, издадена од СВР — Ви-
ница на име Јордан Илиевски, с. Липец, Виница. 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гости-
вар на име Асан К. Јонузи, с. Ќафа, Гостивар. 

Воена книшка на име Јонуз Мифтара Муста-
фи, с. Озормиште, Тетово. (995) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ќа-
мил Алила Камили, ул. „Маршал Тито" бр. 76, Те-
тово' (1008) 

Лична карта бр. 30999 на име Амди Суљеман 
Алија, ул. „Детинска" бр. 108, Тетово. (1009) 

Воена инвалидска книшка (повластица), изда-
дена од Воени отсек - Прилеп на име Благоја 
Даркоски, ул. „В. Талески" бр. НО, Прилеп. (1012) 

Пасош бр. 041323, издаден од ОВР - Прилеп 
на име Кирил Јованоски, ул. „Егејска" бр. 21, При-
леп (1013) 

Лична карта бр. 6553, издадена од ОВР - Ви-
ница на име Тодосија Ристов, с. Драгобраште, Ви-
ница. (1013) 

Возачка дозвола бр. 385, издадена од ОВР - -
Кр. Паланка на име Љиљана Патрногиќ, ул. „М. 
Тито" бр. 112, Кр. Паланка. (979) 

Свидетелство на име Зоја Трајковска, ул. „М. 
Пијаде" бр. 192, Куманово. (1099) 

Лична карта бр. 1506, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Фиданчо Атанасов, с. Драгобраште, 
Виница. (цоб) 

Воена книшка на име Сали И. Исмаили, с. Лар-
це, Тетово. (Ш4) 

Воена книшка на име Тоде М. Миовски, с. Но-
ваци, Битола. (1120) 

Воена книшка на име Куртиш Куртиш, с. Гре-
шница, Кичево. (1121) 

Лична карта бр. 16284 на име Рушит Куртиш, 
с. Новаќе, Тетово. (1137) 

Воена книшка на име Пашо Јонузи, с. Ќафа, 
Гостивар. (1188) 

Воена книшка издадена од воени округ — Оси-
јек на име Добривој Кочоски, ул. „Авала" бр. 19, 
Прилеп. (Ц89) 

Воена книшка издадена од В. П. 1212 — За-
греб на име Никола Крстинов (Ѓоргиевски) Баран-
довски, с. Наколец, Ресен. (1193) 

Пасош М. К. 068771, издаден од ОВР Т. Ве-
лес на име Стојан Николовски, с. Согле, Т. Велес. 

Лична карта бр. 53107, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Роза Лазарова, ул. „Карл Маркс" бр. 
14, Виница. (1201) 

Здравствана легитимација издадена од ЗСО — 
Кратово на име Родна Јакимова, Скопје. (4256) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Поповски, Скопје. (4257) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Ковачева, Скопје. .(4258) 

Уверение за стално неспособен во ЈНА, изда-
дено од лекарската комисија на КВО — Скопје на 
име Митко Николовски, Скопје. (4259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Стамо Димчевски, Скопје. (4260) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Харун Јашаровски, Скопје. (4261) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Ангеловски, Скопје. (4262) 

Работна книшка бр. 3789, издадена во Скопје 
на име Загорка Солдатова, Скопје. (4263) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатмије Бератова, Скопје. (4264) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ката Карадакич, Скопје. (4265) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бесим Еминовоки, (Скопје. (4266) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Петрова, Скопје. (4267) 

Здравствени легитимации изда,дени од ЗСО — 
Скопје на име Имран и Фадил Лесковица, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Јовановски, Скопје. (4269) 

Индекс бр. 14647, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Ѓорѓи Спасов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Јакимова, Скопје. (4271) 
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Чек сер. бр. 149987, сопственост на спортското 
друштво „МИК" — Кошаркарски клуб, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Камчевски, Скопје. (4273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Јовановски, Скопје. (4274) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Димишковски, Скопје. (4275) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Тетово на име Трпко и Ацо Костовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тони (доковски, Скопје. (4277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спиро. Арсов, Скопје. (4278) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гимна-
зијата „Цветан Димов" — Скопје на име Ангел 
Р. Смилевски, Скопје. (4279) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО 
Скопје на име Никола и Зоран Ристовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Момировски, Скопје. (428 П 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дрита Ајдини, Скопје. (4282) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Петровски, Скопје. (4283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Видосава Стојковиќ, Скопје. (4284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Штефица Калцм, Дебар. (4285) 

Здравствена легитимација бр. 25831 на име Бор-
ка Конеска, ул. „К. К. Платник" бр. 8, Прилеп. 

Здравствена легитимација бр. 8612 на име Даци 
Шаои, Прилепска пивара, Прилеп. (4287) 

Свидетелство од УШ одделение на име Живко 
Трајковски, с. Чашка, Т. Велес. (4288) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Ордан Џинот" - Т. Велес 
на име Благојка Најдева, ул. „К. Рогужаров" бр. 
14, Т. Велес. (4289) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Стојна Герасимоска, с. Јанчиимште, Тетово. 

(4290) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Нови Пазар на име Халима Кошута, Гостивар. 
(4291) 

Ученичка книшка бр. 320, за завршено IV од-
деление, издадена од Училиштето „Чеде Филипов-
ски" с. Врапчиште на име Абдула Мемеди, с. Деб-
реше, Гостивар. (4292) 

Свидетелство од I година економско училиште 
на име Рада Илиеска, ул. „В. Кидрич" бр. 140, Гос-
тивар. (4293) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Трајче Стојаноски, ул. „Ц. Илиевски" бр. 19, 
Прилеп. (4294) 

Диплома за завршено средно земјоделско учи-
лиште во Струмица на име Киро Спиркоски, ул. 
„Д. Наумоски" бр. 16, Прилеп. (4295) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Ванчо Прке" - Виница на име Ата-
нас Јован Џабирски, Виница. (4296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Неире Џемаилова, ул. „Карловац" 
бр. 33, Битола. (4297) 

Здравствена легитимација бр. 108346 на име 
Стојанка Маруиека, ул. „К. Фетак" бр. 31, „Прилеп. 

Здравствена легитимација бр. 35163 на име Ми-
рослав Трајчевски, ул. „М. Тито" бр. 2, Тетово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борислав Матев, Скопје. (4301) 

Индекс издаден од Економскиот факултет — 
Скопје на име Милан Тулески, Скопје. (4302) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Зумер и Имрли Хасани, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ладислав Фазекаш, Скопје. (4304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Димитрова, Скопје. (4305) 
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Диплома за завршен испит, технички цртач — 
втор степен, издадена од Работничкиот универзи-
тет — Београд на име Кире Николовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марица Младеновска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Енвер Фазлија, Скпоје. (4308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џелал Исмаили, Скопје. (4309) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гимна-
зијата „Стив Наумов" — Ресен на име Наум Пет-
ковски, с. Извините, Ресен. (4310) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мара Кузмановска, Скопје. (4311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Прошев, Скопје. (4312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јаким Насевски, Скопје. (4313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томка Џиншва, Скопје. (4314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елица Стојановска, Скопје. (4315) 

З,дравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павлина Владова, Скопје. (4316) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на. име Верка Којсторова, Скопје. (4317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добривоја Атанасовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Петровски, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан Баковиќ, Скопје. (4320) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Али, Бинас и Фадил Алијеви, Ско-
пје. (4321) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Јован Симоновски, Скопје. (4322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Алексиева, Скопје. (4323) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранислав Русевски, Скопје. (4324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓе Атанасовски, Скопје. (4325) 

Возачка дозвола бр. 1005, издадена од ОВР — 
Тетово на име Трајко Стојчев1ски, с. Сиричино, Те-
тово. (4326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Снежана Бендева, ул. „Солунска" 
бр. 246, Бетола. (4327) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Магловски, ул. „Солунска" 
бр. 188, Битола. (4328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Емине Еминова, ул. „Караџова" бр. 
48, Битола. (4329) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Марија Пројческа, с. Вранче, Прилеп. (4330) 

Работна книшка на име Трајко 'Стојчевски, с. 
Сиричино, Тетово. (4333) 

Возачка дозвола бр. 346, издадена од ОВР — 
Виница на ,име Борис Јордан Пецов, ул. „Ванчо 
Китановски" бр. 7, Виница. (4335) 

Здравствена легитимација из,дадена од ЗСО — 
Битола на име Сенија Лутви Су леј мановска, ул. 
„Стеван Патакот" бр. 8, Битола. (4337) 

Здравствена легитимација на име Васко Нау-
мовски, булевар ,Д мај" бр. 2/13, Битола. (4336) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Рифат Бајрам, ул. Козјак" бр. 25, 
Битола. (4338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мукадес Климова, ул. „Караорман" 
бр. 103, Битола. (4339) 

Свидетелство од УШ одделение ,на име Донка 
Пандиловска, Гостивар. (4340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пецо Чулевски, с. Гор. Орехово, 
Битола. (4341) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Васил Ѓоргиевски, ул. „Преспа" бр. 
46, Битола. (4342) 

Диплома бр. 338/34 за завршено индустриско 
училиште на име Димко Димески, ул. „Сутјеска" 
бр. 13, Прилеп. (4343) 

Работна книшка бр. 10335, издадена од Прилеп 
на име Томе Јадроски, кеј „1 мај" бр. 45, Прилеп. 

Свидетелство бр. 136/12, за завршено УШ одде-
ление, издадено од Централното основно училиште 
„Мирче Ацев" — с. Локвица на име Благоја Доси-
јановски, с. Црешнево, М. Брод, (4345) 

Возачка дозвола бр.. 393, издадена од ОВР — 
Виница на име Илија Момчилов, ул. „Илинденска" 
бр. 36, Виница. (4346) 

Здравствена легитимација на име Божо Ива-
нов, ул. „Д. Најдов" бр. 36, Т. Велес. (4348) 

Здравствена легитимација на име Марија Це-
кова, ул. „Сл. Петков" бр. 25, Т. Велес. (4349) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3389/ 
899, издадена од ЗСО - Тетово на име Јонуз Џ. 
Зејнулаи, с. Желино, Тетово. (4350) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
ЦОУ „Славчо Стојменов" — Виница на име Владо 
Димитров, ул. „Бел Камен" бр. 15, Виница. (4351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фатиме Јашарова, ул. „Козјак" бр. 
39, Битола. (4354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Рефик Јашаров, ул. „Козјак" бр. 39, 
Битола. (4355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Нијази Јашаров, ул. „Козјак" бр. 39, 
Битола. (4356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Урмет Јашарова, ул. „Козјак" бр. 
39, Битола. (4357) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Шазиман Јашаров, ул. „Козјак" бр. 
39, Битола. (4353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Назмије Јашарова, ул. „Козјак" бр. 
39, Битола. (4359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Недиме Хамзовока, ул. „Охридска" 
бр. 279, Битола. (4360) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Расим Коца, с. Десово, Прилеп. (4361) 

Здравствена легитимација на име Крсте Настов, 
ул. „К. Методи" бр. 32, Т. Велес. (4363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ѓултен Исенов, Скопје. (4364) 

Здравствена легитимација из,дадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Јанулова, Скопје. (4365) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Берово на име Васил Дамјански, с. Вла-
димирово, Берово. (4366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферис Шабан, Скопје. (4367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Кулевска, Скопје. (4368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Филиповска, Скопје. (4369) 

Здравствена1 легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Војо Димитриевски, Скопје. (4370) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Џемиле, Авдула и Рамадан сите Ју-
суфи, Скопје. (4371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја М. Стојковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје ма име Докија Илиевска, Скопје. (4373) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Поповски, Скопје. (4374) 

Свидетелство за завршено основно училиште за 
возрасни, издадено од Работничкиот универзитет 
— Скопје на име Стојанчо Т. Тимев, Скопје. (4375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Митиќ, Скопје. (4376) 
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Здравствена л е г и т и м а ц и ј а издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зулбеар Д е м к о в , Скопје. (4377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име РесмиЈа З в е р о в с к а , Скопје. (4378) 

индекс бр. 11906, издаден од Економски ф а -
култет — Скопје на име -вона Петрова, скопје. 

Индекс бр. 3982, издаден од Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје на име Мирјана Гуко-
вик, Скопје. (43о0) 

Диплома за завршен испит, издадена од ±ра-
дежно техничко учил,иште „Здравко Цветковски1 

— Скопје на име Вера Мисевска ,Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од зсО — 

Скопје на име Биљана 'Грпческа, Скопје. (438 )̂ 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стоимен Наковски, Скопје. (4383) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Фехима Клапија, Скопје. , (4384) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубица Петрова, Скопје. (4386) 
Работна книшка издадена од Куманово на име 

Милован С. Костовски, ул. „Г. Делчев" бр. 80, Ку-
маново. (4385) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајша Асанова, Скопје. (4387) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Халим Саити, Скопје. (4388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Атанасов, Скопје. (4389) 

Индекс бр. 2381, издаден од Природно-матема-
тичкиот факултет^Скопје на име Бранислав Јова-
новиќ, Скопје. (4390; 

Воена книшка издадена од В.П.8496 — Бео-
град на име Шабан Марковиќ, Скопје. (4391) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Ивановски, Скопје. (4392) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шемсо Муртиќ, Скопје. (4393) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горанчо Дерков, Скопје. (4394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Радовиш на име Марика Даова, ул. „22 декември" 
бр. 30, Радовиш. (4395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марен Ру етемов, Скопје. (4396) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ставре Диков, Скопје. (4397) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубинка Б. Симоновиќ, Скопје. 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Никола Карев" — Битола 
на име Панде Ристовски, Скопје. (4399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Димитријевиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиз Мустафов, Скопје. (4401) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Аб-
дула Муртезан Шабани, Скопје. (4402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фарије Мјаки, Скопје. (4403) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кефајет Булули, Скопје. (4404) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Стефановска, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Борис Камовски, Скопје. (4406) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дамјанка Бељански, Скопје. (4407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Шапкаров, Скопје. (4408) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Ристовски, Скопје. (4409) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Миланова, Скопје. (4410) 

Индекс бр. 3004, издаден од Медицинскиот фа-
култет-Скопје на име Снежана Данаилова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Мидевски, Скопје. (4412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Мишковски, Скопје. (4413) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Звездан Дајков, Скопје. (4414) 

Уверение за обавување занаетчиска де ј ност -
ауто електричар, издадено од Градското собрание-
Скопје на име Лазо Велковски, Скопје. (4415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на им,е Екримана Рамаданова, Скопје. 

Индекс бр. 4971, издаден од Медицинскиот фа-
култет-Скопје на име Соња Ѓеоргиева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Селими, Скопје. (4418) 

Здравствена легитимација издадена од З е о — 
Скопје на име Мирјана Николовска, Скопје . 

Воена книшка издадена од Београд на име Бла-
гоја И. Мацевски, Скопје. (4420) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Гордана и Горги Ичевски, Скопје. 

Свидетелства за I, П, Ш, и IV година и дипло-
ма за положен завршен испит, издадени од Учи-
лиштето за забари и заботехничари-Скопје на име 
Марица Кметовиќ, Скопје. (4422) 

Свидетелство за У1П одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Кирил и Методи" — с. Куче-
виште — Скопје на име Марица Кметовиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име. Деса Митева, Скопје. (4424) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферит Мурати, Скопје. (4426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Замиле Али, Скопје. (4427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Жарко Петковски, Скопје. (4428) 

Здравствена легитимација издадена од ВП 4466 
— Скопје на име Борисав Пристел, Скопје. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Т. Вел,ес на име Наумче Миланов, с. Из-
вор, Т. Велес. (4430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тефик Кадри, Скопје. (4431) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Спасовска, Скопје. (4432) 

Индекс бр. 8805 на име Рајко Андоновски, с. 
Зубовце, Гостивар. (4433) 

Здравствена легитимација бр. 7305, издадена од 
Виница на име Гафа Глигорова, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 9, Виница. (4434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Васил Димески, ул. „Јоско Јорда-
носки" бр. 13, Прилеп. (4435) 

Здравствена легитимација на име Мара Киче-
ска, ул. „К. Јосифоски" бр. 165 Прилеп. (4436) 

Здравствена легитимација на им,е Ѓорги Н. Ми-
тев, ул. „Пр. Пчински" бр. 8, Т. Велес. (4437) 

Свидетелства од I и П година, издадени од 
ШУЦ „И Р. Лола" — Кавадарци на име Ордан Сто-
јанов, с. Паликура, Кавадарци. (4440) 

Свидетелство од УШ одделение на име Сатки 
Синани, с. Вруток, Гостивар. (4441) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
ЦОУ „Славчо Стојменов" — Виница на име Дончо 
Сандев Николов, ул. „Ангел Винички" бр. 13, Ви-
ница. (4442) 

Свидет,елство од IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Палчиште на име Јован 
Степановски, с. Палчиште, Прилеп. (4443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Шехерезада Мефаилоска, ул. „Триз-
ла" бр. 193, Прилеп. (4444) 

Уверение за високо квалификуван работник-
авто механичар на име Тодор Даскалов, ул. „Ј. Чу-
чук" бр. 84, Т. Велес. (4447) 

Уверение за висококвалификуван работник-ав-
то-механичар на име Стојан Манаси,ев, ул. „Богдан 
Каракостоев" бр. 23, Т. Велес. (4448) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Кирил и Методи" — Т. Велес 
на име Вера Петкова, ул. ,,Вл. Леов" бр. 8, Т. Ве-
ле^ (4449) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „Кочо Рацин" — Т. Велес на име Божана Пив-
кова, ул. „П. Михов" бр. 24, Т. Велес. (4450) 
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Здравствена легитимација на име Магдалена 
Ташева, ул. „Киро Рогужаров" бр. 13, Т. Велес. 

(4454) 
Свидетелство издадено од УЗУС „Коле Недел-

ковски" — Т. Велес на име Монче Петровски, ул. 
„Боге Николов" бр. 9, Т. Велес. (4455) 

Свидетелство од УШ одделение на име Бранко 
Брендовски, с. Теарце, Тетово. (4457; 

Уверение бр,- 39 на име Демаил Мифтари, с. 
Равен, Гостивар. (4458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Михане Селими, с. Речане, Го-
стивар. (4460) 

Индекс бр 11760, издаден од Економски факул-
тет-Скопје на име Љупчо Кировски, ул. „М. Тито" 
бр. 90, Тетово. (4461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Стојаноски, ул. „Крум,е Вол-
нароски" бр. 159, Прилеп. (4463) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Љубомир Ѓоргиевски, ул. 
„Н. Тесла" бр. 139, Битола. (4464) 

Индекс бр. 5355 на име Јанко Ѓоргиевски, ул. 
„Неолица" бр. 4, Битола. (4465) 

- Здравствена легитимација бр. 95849 на име Веј-
за Р. Даутовска, ул. „13" бр, 23, Битола. (4466) 

Свидетелство дел. бр. 95 на име Киро Дамески, 
ул. „Полутешка" бр. 19, Прилеп. (4467) 

Свидетелство бр. 120, за завршено УШ одделе-
ние на име Рада Николоска, ул. „Спасе Темелкоски" 
бр. 52а, Прилеп. (4468) 

Свидетелство бр. 153/31, на име Донка Ацеска, 
ул. „Спасе Темелкоски" бр. 44, Прилеп. (4469) 

Здравствена легитимација на име Орде Стефа-
носки, ул. ,,В. Кидрич" бр. 37а, Прилеп. (4470) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 23171 на име 
Фиданчо Ј. Стаменков, с. Саса. Делчево. (4471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Хатиџе Османова, ул. „Козјак" бр. 
116, Битола, (4472) 

Свидетелство за завршена П година на име 
Мирко Кочески, ул. „Ѓ. Салај" бр. 10, Прилеп. 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Лилјана Митева, Неготино. (4474) 

Сообраќајна дозвола Г̂Е — 16—36, издадена од 
ОВР-Тетово на име Андро Колевски, ул. „Иво Ри-
бар Лола" бр. 35, Тетово. (4476) 

Возачка дозвола бр. 1877, издадена од ОВР-Те-
тово на име Андро Колевски, ул. „И. Л. Рибар" 
бр, 35, Тетово. (4477) 

Индекс бр. 1384, издаден од Економскиот фа-
култет на име Славољуб Батиќ, ул. „Нови Велес" 
бр. 21, Т. Велес. (4478) 

Здравствена легитимација на име Ванчо Спа-
совски, ул. „И. Р. Лола" бр. 47, Тетово. (4480) 

Здравствена легитимација бр. 43634, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Ленче Милосиева, Тетово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Димитрија Тасески, ул. „М. Пијаде" 
бр. 226а, Прилеп. (4483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Љупчо Тасески, ул. „М. Пијаде" бр. 
226а, Прилеп. (4484) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Живко Митаноски, с. Вранче, Прилеп. (4485) 

Здравствена легитимација на име ѓорѓија Стој-
чески, с. Вранче, Прилеп. (4486) 

Здравствена легитимација на име Фатима Ра-
моска, ул. „Даб. завој" бр. 120, Прилеп. (4488) 

Свидетелство бр. 06-265/29 за I клас, издадено 
од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Лимонка Спасова, Кр. Паланка. (4489) 

Режи карта бр. 964036 на име Богдан И. Алчев, 
ул. „Н. Пеј чинов" бр. 3, Т. Велес. (4490) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4361/ 
1075, издадена од ЗСО — Тетово на име Милаим Н. 
Демири, с. Желино, Тетово. (4491) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2063/ 
550, издадена од ЗСО — Тетово на име Ејуп М. Усе-
ини, с. Желино, Тетово. (4492) 
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КОНКУРСИ 
ЈУГОБАНКА - СЕДИШТЕ, СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите работни места 

во следните служби: 

1. Девизно-валутни работи и штедни влогови 

— два референта III со завршена средна струч-
на подготовка, една година практика и знае-
ње на англискиот јазик; 

— еден референт III со завршена средна струч-
на подготовка (гимназија или економско учи-
лиште), една година практика и знаење на 
германскиот ј,азик; 

— два референта III со завршено економско учи-
лиште и една година практика; 

— еден приправник со завршено економско учи-
лиште. 

2. Сметководство 

— еден референт Ш со средна стручна подго-
товка (гимназија или економско училиште) и 
три години практика; 

— пет референта III со завршено средно еко-
номско училиште и една година практика. 

3. Платен промет 

— два референта III со средна стручна подго-
товка (гимназија или економско училиште) 
една година практика и знаење на францу-
скиот јазик; 

— еден референт III со средна стручна спрема 
(гимназија или економско училиште) една 
година практика и знаење на германскиот 
јазик. 

4. Секретаријат 

— еден возач „Ц" категорија со положен испит 
за возач „Ц" категорија; 

— еден квалификуван работник (прецизен ме-
ханичар) со положен испит за квалификуван 
прецизен механичар; 

— еден референт IV со завршено средно еко-
номско училиште и една година практика и 
знаење на францускиот јазик; 

— еден референт IV со завршено средно еко-
номско училиште, една година практика и 
познавање на дактилографи ја. 

— да не спаѓаат во категоријата на лица што 
имаат забрана за вршење надворешно-трговска ра-
бота или работи од материјално-финансиска при-
рода. 

Приемот на молбите ќе се врши во рок од 10 
дена од денот на распишувањето на конкурсот. 

Од пријавените кандидати на конкурсот ќе се 
има предвид склоноста на лицата кон надворешно-
трговски работи и познавање странски јазици, што 
ќе се утврди преку тестирање. 

Од Конкурсната комисија 

Врз основа на чл. 44 точка 10 и чл. 138 од За-
конот за високото школство, Советот на Медицин-
скиот факултет — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

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

на Медицинскиот факултет: 

— Еден редовен професор по предметот РА-
ДИОЛОГИЈА 

— Еден редовен професор по предметот НЕУ-
РОПСИХИ Ј АТРИЈ А 

— Еден редовен професор по предметот ИН-
ТЕРНА МЕДИЦИНА 

— Еден редовен професор по предметот ХИ-
РУРГИЈА 

— Два редовни професори по предметот ПЕ-
ДИЈАТРИЈА 

— Два доцента по предметот ФИЗИОЛОГИЈА 
— Еден доцент по предметот НЕУРОПСИХИ-

ЈАТРИЈА 
— Два доцента по предметот ИНФЕКТИВНИ 

БОЛЕСТИ 
— Еден хонорарен: доцент по предметот ОТО-

РИНОЛ АРИНГО Л ОТИ Ј А 
— Два хонорарни доцента по предметот РА-

ДИОЛОГИЈА 
— Еден вонреден професор по предметот ПА-

ТОЛОШКА АНАТОМИЈА 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени за избор на наставници, согласно со 
чл. 130, 131 и 135 од Законот за високото школство 
на СРМ. 

Молбите таксирани со еден: динар таксена мар-
ка, биографија и примерок од научните и струч-
ните трудови се поднесуваат до Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет Скопје — Пошта 9. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (719) 

5. За експозитури во Скопје 

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

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

— два референта III (девизни и динарски бла-
гајници) со завршена средна стручна подго-
товка (гимназија или економско училиште) и 
5 години практика; 

— два референта III (ликвидатори) со завршена 
средна стручна подготовка, една година прак-
тика и знаење на еден светски јазик, 

Пријавените кандидати треба да ги исполну-
ваат и следните услови: 

— да се постари од 17. години; 
— да имаат општа здравствена способност; 
— да не се под истрага; 
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