
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 16 март 1973 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

70. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за 
распишување на задолжителен заем за стабилиза-
ција на стопанството („Службен весник на СРМ'', 
бр. 3/73), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА 

НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Средствата од заемот се користат и се враќаат 

под условите предвидени со Законот за распишу-
вање на задолжителен заем за стабилизација на 
стопанството (законот) и оваа уредба. 

Член 2 
Средствата од заемот, Стопанската банка — 

Скопје (Банката) ќе ги насочува и тоа: 
— 25% за покривање на загуби; и 
— 750/о за санација на неликвидни организации 

на здружениот труд по основ на ненамирени об-
врски, инвестициони пречекорувања и необезбеде-
ни обртни средства. 

Член 3 
Право на користење на кредити од средствата 

на заемот имаат првенствено организациите на 
здружениот труд од областа на индустријата и од 
областа на земјоделството. 

Член 4 
Средства за покривање на загуби ќе се даваат 

на организациите на здружениот труд под услов 
општинскиот фонд за заеднички резерви на сто-
панските организации да им одобрил средства за 
таа цел. 

Член 5 
Средствата од заемот Банката ги одобрува по 

барање од организацијата на здружениот труд. 
Кон барањето од претходниот став се прило-

жува документацијата што ќе ја пропише Банката. 

Член 6 
Банката ги одобрува кредитите со рок на от-

плата што таа ќе го определи во зависност од ви-
сината на одобрениот кредит и економската со-
стојба на организацијата на здружениот труд. 

Рокот од претходниот став не може да биде 
покус од пет години, со тоа што, отплатата на по-
следната рата мора да се изврши во рокот опре-
делен за враќање на заемот утврден во член 8 од 
законот. 

Член 7 
Банката е должна да го запре користењето на 

кредитот и да бара враќање на искористениот дел 
и пред истекот на роковите од претходниот член, 
ако средствата не се користат за намените за кои 
кредитот е одобрен. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-610/1 
5 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

71, 
Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 

XXXVIII и член 35 од Законот за Извршниот со-
вет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) и член 
23 од Посебниот општествен договор за критериу-
мите и мерилата за усогласување на надоместокот 
на личен доход и примањата на функционерите и 
работниците што ги именува односно назначува 
Извршниот совет односно што се именуваат и наз-
начуваат во согласност со Извршниот совет од По-
себниот општествен договор, Извршниот совет, на 
седницата одржана на ден 25 декември 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
И ТРОШОЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА 
ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОД-
НОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ 

СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Личниот доход и трошоците на функционе-
рите и работниците што ги именува односно назна-
чува Извршниот совет или што се именуваат од-
носно назначуваат во согласност со Советот (во 
натамошниот текст: функционери и работници) се 
утврдува кога просечниот личен доход во Репуб-
ликата во 1971 година ќе се помножи со соодвет-
ниот коефициент, и тоа за: 

1. Секретар на секретаријат во Извршниот 
совет, старешина кој раководи со репуб-
лички орган и организација што врши ра-
бота од општ интерес за Републиката — 3,38 

2. Претседател на Советот за иселенички 
прашања и директор на републички фонд 3,24 

3. Потсекретар — — — — — — — — 3,13 
4. Помошник на републички секретар, по-

мошник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање и на Ре-
публичкиот завод за урбанизам, станбени 
и комунални прашања, помошник на се-
кретар на ИС и помошник на претседател 
на комитет и републичка комисија, шеф 
на кабинет на претседателот на ИС, заме-
ник на директор на републички завод и 
управа и началник на Бирото за претстав-
ки и поплаки — — — — — — — — 3,04 

5. Помошник секретар во Извршниот совет, 
помошник секретар на секретаријат во Из-
вршниот совет, директор и началник на 
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управа го состав на републички орган и 
главен пепублички инспектор кој раководи 
со инспекторат — — — — — — — 2,96 

6. Помошник директор на завод и управа, по-
мошник претседател на совет, советник во 
Извршниот совет, советник на републички 
секретар, на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање и на Ре-
публичкиот завод за урбанизам, станбени и 
комунални прашања, советник на претсе-
дател на комитет, на републичка комисија 
и во самостојните стручни служби на Из-
вршниот совет, старешина на стручна, тех-
ничка и друга служба, помошник начал-
ник на Бирото за претставки и поплаки и 
главен републички инспектор со висока 
стручна подготовка — — — — — — 2,70 

7. Советник на директор на завод, управа и 
на претседател на совет — — — — — 2,45 

8. Главен републички инспектор со виша 
стручна подготовка — — — — — — 2,20 

II. Личниот доход на функционеоите и 
работниците што се именуваат или назначуваат во 
согласност со Извршниот совет изнесува месечно 
и тоа: 

1. Заменик на републичкиот јавен обвини-
тел заменик на републичкиот јавен пра-
вобранител, окружен јавен обвинител — 3.94 

2. Заменик на окружен јавен обвинител — 2,79 

III. Личниот доход изнесува за: 

1. Управникот на Казнено-поправниот дом 
— Идризово — — — — — — — — 2,96 

2. Директорот на Средното училиште за внат-
решни работи — — — — — — — 2,45 

3. Управникот на Воспитно-поправниот дом 
- Тетово - - - - - - - - - 2,20 

IV. Функционерите и работниците од точка I, 
II и III од оваа одлука имаат право на надоместок 
на личен доход во износ на просечниот личен до-
ход што го оствариле во последните 12 месеци пред 
именувањето. 

Износот на надоместокот на личен доход на 
функционерите може да биде и помал од износот 
на надоместокот предвиден според претходниот 
cтaв< но не помал од надоместокот на личниот 
доход утврден за таа функција според одредбите 
на оваа одлука. 

Надоместокот на личниот доход утврден според 
претходните точки од оваа одлука се зголемува 
соодветно со зголемувањето на просечните живот-
ни трошоци во Републиката во текот на годината. 

Зголемувањето на надоместокот на личниот 
доход според претходниот став може да биде и во 
помал процент во смисла на член 7 од Посебниот 
општествен договор. 

Надоместокот на личниот доход утврден спо-
ред претходните точки од оваа одлука, се зголе-
мува по основ на порастот на просечниот реален 
личен доход во Републиката во текот на годината 
во износ определен согласно член 8 од Посебниот 
општествен договор. 

Надоместокот на личен доход утврден според 
одредбите на оваа одлука се намалува со процен-
тот на смалениот просечен реален личен доход во 
Републиката во текот на годината во однос на 
претходната година. 

V. Функционерите и работниците од точка I, И 
и III на оваа одлука имаат право на надоместок 
на трошоците за вршење на службена работа над-
вор од местото на постојаното живеење. 

Надоместокот на трошоците од претходниот 
став се определува во вид на дневница. 

Височината на дневницата за службени пату-
вања во земјата и во странство ја утврдува Адми-
нистративната комисија на Советот. 

VI. Функционерите и работниците од точка I, 
II и III имаат право на надоместок на трошоци 
во јавниот сообраќај, како и право за надоместок 
на трошоците за користење на авион и кола за 
спиење на железница при патување надвор од Ре-
публиката, преземено заради вршење на службе-
на работа. 

Функционерите и работниците кои според од-
редбите на оваа одлука примаат надоместок на 
личен доход во постојан месечен износ, имаат пра-
во на надоместок за користење на годишен одмор. 

Височината на надоместокот од претходниот 
став и начинот на исплатувањето ги утврдува Ад-
министративната комисија. 

Функционерите и работниците имаат право на 
надоместок на трошоците за користење на патнич-
ки автомобили во лична сопственост при патување 
преземено заради вршење на службена работа по 
одлука на телата на Извршниот совет, во износ 
на патните трошоци на кои имаат право според 
одредбите на оваа одлука. 

Функционерите и работниците имаат право на 
надоместок на фактичките трошоци за селидба од 
поранешното место на постојаното живеење во 
Скопје. 

Функционерите и работниците што живеат од-
воено од своето семејство, имаат право на надоме-
сток на трошоците за одвоен живот до 1.000 ди-
нари. 

Административната комисија ја утврдува ви-
сочината на надоместокот и дава објасненија во 
врска со примената на одредбите од претходниот 
став. 

VII. Се овластува Административната комисија 
да донесува поединечни решенија за личните до-
ходи и другите трошоци на функционерите и ра-
ботниците. 

VIII. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за утврду-
вање на личните доходи на функционерите и ра-
ботниците што ги именува односно назначува Из-
вршниот совет или што се именуваат односно на-
значуваат во согласност со Извршниот совет бр. 
12-2632 од 22. IX. 1972 година. 

Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1972 
година. 

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

Бр. 12-2632/2 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

72. 
Врз основа на член 49 став 1 алинеја 3, а во 

врска со член 34 став 1 од Законот за рибарство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/68), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ 

ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ 

I 

Во Наредбата за одредување ловостој на од-
редени видови риби и ракови („Службен весник 
на СРМ" бр. 13/69, 20/70, 31/70, 36/71 и 18/72), во став 
2 на одделот 1 наместо „15. IV. 1973" се става „31. 
XII. 1973". 
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II 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 08-366/1 
22 февруари 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 

73. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на Одлуката за одредување тарифа по 
која ќе се плаќаат инкасаторите за извршена ра-
бота — наплата на вода, донесена од Работничкиот 
совет на Работната организација „Водовод" во Ку-
маново на седниците од 25 октомври 1968 и 24 март 
1972 година, по одржаната јавна расправа на 11 
јануари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се у к и н у в а алинеата б) на точка 2 од 

Одлуката за определување тарифа по која ќе се 
плаќаат инкасаторите за извршена работа — на-
плата на вода, донесена од Работничкиот совет на 
Работната организација „Водовод" во Куманово на 
седниците од 25 октомври 1968 и 24 март 1972 го-
дина. 

2. Се у т в р д у в а дека на одредбата од али-
неата е) на точка 2 од одлуката означена во прет-
ходната точка, во примената и е дадена смисла 
што му е спротивна на уставното начело за рас-
пределба според трудот, изразено во ставот 2 на 
точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СР 
Македонија. 

3. С е з а п и р а постапката за оценување ус-
тавноста на алинеата а) на точка 2 од одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Работната организација „Во-
довод" во Куманово на начинот определен во ста-
тутот за објавување на општите акти. 

5. По повод на претставката од двајца работници 
на Работната организација „Водовод" во Кумано-
во, Судот со решение У. бр. 37/72 од 9 ноември 
1972 година поведе постапка за оценување устав-
носта на алинеите а), б) и е) на точка 2 од Одлу-
ката за определување тарифа по која ќе се пла-
ќаат инкасаторите за извршена работа — наплата 
на вода. 

По одржаната јавна расправа Судот утврди 
дека Работничкиот совет на Работната организаци-
ја „Водовод" во Куманово на седницата од 24 март 
1972 година донел Одлука за измена и дополнува-
ње на Одлуката за одредување тарифа по која ќе 
се плаќаат инкасаторите за извршена работа — 
наплата на вода, донесена на 25 октомври 1968 го-
дина, и дека со неа првобитната одлука е допол-
нета со нова точка 2. 

Разгледувајќи ја алинеата 6) на точка 2 од 
одлуката Судот утврди дека со неа е определено 
на инкасаторите, ако два месеца едноподруго не 
извршат читање на водомер, да им се одбие од 
нивниот личен доход по 5 динари за секој непро-
читан индивидуален водомер односно по 10 динари 
за секој непрочитан водомер во зграда со повеќе 
станови. На основа на оваа одредба од одлуката на 
инкасаторите, покрај тоа што непрочитаните водо-

мери не им се земаат предвид при пресметувањето 
на месечната аконтација на личниот доход, за се-
кој непрочитан водомер им се одзема и дел од лич-
ниот доход што тие го оствариле според утврдените 
основи и мерила за распределба на личниот доход. 

Според ставот 2 на точка 3 од Амандманот 
XVIII на Уставот на СР Македонија на секој ра-
ботник во организацијата на здружениот труд му 
припаѓа, согласно со начелото за распределба спо-
ред трудот, личен доход сразмерно со резултатите 
на неговиот труд и неговиот личен придонес за 
успехот и развојот на организацијата што тој го 
дал со својот вкупен, тековен и минат труд во неа. 
Судот смета дека алинеата б) на точка 2 од одлу-
ката не е во согласност со оваа уставна одредба, 
затоа што врз основа на неа на инкасаторите не им 
се исплатува дел од остварениот личен доход на 
кој тие имаат право според други основи и мерила 
утврдени во општиот акт за распределба на лич-
ните доходи во работната организација. 

Разгледувајќи ја алинеата е) на точка 2 од од-
луката Судот утврди дека со неа е определено да 
не се врши наплата за потрошена вода од кори-
сници чии водомери покажуваат потрошувачка на 
вода помалку од 6 кубни метри месечно и дека 
оваа одредба, така како што гласи, не му е спро-
тивна на Уставот на СР Македонија. Меѓутоа, со 
оглед на тоа што на инкасаторите согласно али-
неата а) на точка 1 од одлуката, личниот доход им 
се пресметува според бројот на наплатените смет-
ки за потрошена вода, на одредбата од алинеата 
е) на точка 2 од одлуката во примената и е дадена 
смисла што му е спротивна на уставното начело 
за распределба според трудот. Во примената на 
оваа одредба на инкасаторите воопшто не им се 
вреднува трудот што тие го вложуваат за читање 
на водомерите кои покажуваат потрошувачка на 
вода под 6 кубни метри месечно, а што е спротив-
но со уставното начело содржано во ставот 2 на 
точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СР 
Македонија, според кое на работникот, меѓу дру-
гото, му припаѓа личен доход и сразмерно со ре-
зултатите на неговиот труд. 

Разгледувајќи ја алинеата а) на точка 2 од од-
луката Судот утврди дека со неа инкасаторите се 
задолжени извештаите за свршената работа во те-
кот на месецот да ги доставуваат на сметковод-
ството најдоцна до 29-от ден, а пред државните 
празници — до 25-тиот ден во месецот и дека, ако 
во овие рокови тие тоа не го сторат, нема да им 
се исплати делот од личниот доход на кој би има-
ле право по основот стимуланс. Судот смета дека 
благовременото предавање на извештаите за свр-
шената работа може да претставува посебен основ 
и мерило за учество на работниците во распредел-
бата на средствата за личен доход и дека не е спро-
тивна на уставното начело за распределба според 
трудот одредба од општ акт на работна организа-
ција со која е определено дека работникот не мо-
же по овој посебен основ да учествува во распре-
делбата на средствата за личен доход, ако предви-
дените извештаи благовремено не ги поднел. 

Со оглед на изложеното Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од одлуката. 

У. бр. 37/72 
11 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

27. 

Врз основа на член 136 став 1 и член 17 став 
4 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 46/72) а 
во врска со членот 77 став 3 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/72), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1Г66, 1967, 1968, 1969, 

1970 И 1971 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ОД 1972 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 
коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968, 1969, 1970 и 1971 кои се пресмету-
ваат во пензиската основа на осигурениците на ни-
во на личните доходи од 1972 година. 

II 

На осигурениците кои остваруваат право на 
пензија по одредбите од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 46/72), а пензиската основа им се утвр-
дува со валоризација на личните доходи остварени 
во поранешните години на ниво на личните доходи 
ед 1972 година, валоризацијата ќе се извршува со 
примена на следниве коефициенти: 

— за личните доходи од 1961 година 787 
— за личните доходи од 1962 година 671 
— за личните доходи од 1963 година 583 
— за личните доходи од 1964 година 457 
— за личните доходи од 1965 година 341 
— за личните доходи од 1966 година 241 
— за личните доходи ОД 1967 година 207 
— за личните доходи ОД 1968 година 189 
— за личните доходи ОД 1969 година 168 
— за личните доходи ОД 1970 година 143 
— за личните доходи ОД 1971 година 119 

III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-428/1 
27 февруари 1973 година 

Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

28. 

Врз основа на членот 89 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 46/72), Собранието на Заедницата 
на пензиското и /инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 февруари 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС 
НА ПРИВРЕМЕНИОТ НАДОМЕСТОК НА 

ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КОИ 
ЧЕКААТ НА ВРАБОТУВАЊЕ 

I 

Привремениот надоместок на инвалидите на 
трудот од II и III категорија кои чекаат на вра-
ботување не може да биде помал од 500 динари 
месечно. 

II 

За децата-инвалиди кои завршиле професио-
нална рехабилитација, привремениот надоместок 
ќе се исплатува и понатаму според Одлуката за 
определување најнизок износ на привремениот на-
доместок на инвалидите на трудот кои чекаат да 
стапат на работа („Службен весник на СРМ" бр. 
39/71). 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 март 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-426/1 
27 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

29. 

Врз основа на членот 89 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 27 фе-
вруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС 
НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

I 

Материјалното обезбедување на инвалидите на 
трудот кои чекаат или се наоѓаат на професионал-
на рехабилитација не може да биде помало од 500 
динари месечно. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
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И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 1 
март 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-425/1 
27 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
30. 

Врз основа на член 108 став 2 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните БИ-
ДОВИ на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Советот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците на Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОР-
МИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ НА 
СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Во Одлуката за формирање и работење на 

Фондот на солидарноста на здравственото осигу-
рување на работниците („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/72 и 4/73), во точка IV став 1 бројката „3" 
се заменува со бројката „2". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 09-21/1 
8 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Томе Дракулевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - ПРИЛЕП 

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 138 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Прилеп, Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Прилеп, на својата седница од 30. I. 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
Член 1 

Со оваа одлука се одредува начинот на упо-
требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци и висината на надоместокот на трошоците 
за исхрана и сместување за време на патувањето 
со престој во друго место, што припаѓа на осигу-
рените лица на товар на средствата на Заедницата 

на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп, а во случаите кога користат здравствена 
заштита на начин пропишан со Статутот на Заед-
ницата и Правилникот за условите и начинот на 
остварување на здравственото осигурување. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 

на осигурените лица за случаите предвидени во 
Статутот на Заедницата во висина на тарифата за 
редовни средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица кога поради итноста на слу-
чајот или здравствената состојба, по налог на ле-
кар, превозот е извршен и со други превозни сред-
ства. 

Кога превозот од претходниот став е извршен 
без претходен налог на лекар или здравствена ор-
ганизација, оправданоста за извршениот превоз и 
превозното средство накнадно ја оценува лекар-
ската комисија. 

Член 3 

Надоместокот за превоз се одредува по тари-
фата на најкусата релација на превозните сред-
ства со јавниот сообраќај (железница или автобус). 

Кога на иста релација постои — сообраќа и 
воз и автобус за надоместок се зема висината на 
пониската тарифа. 

Член 4 

Ако осигуреното лице, со посебни прописи, има 
право на бесплатен превоз во редовните сообраќај-
ни средства, не му припаѓа надоместокот по оваа 
одлука. 

Одредбата од претходниот член се однесува са-
мо на лица кои имаат право на неограничен број 
патувања со јавни превозни средства. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите од Статутот и 
Правилникот не му припаѓаат патни трошоци. 

Член 6 
За патување заради користење здравствена за-

штита во друго место се издава патен налог од 
надлежниот лекар и истиот по правило важи са-
мо за едно патување. Доколку лекарот-специјалист, 
на кој осигуреното лице му е упатено на специ-
јалистички преглед, најде дека е потребно испи-
тување или лекување кај други специјалисти, пр-
вобитниот упат ќе важи и за сите останати прегле-
ди, со констатирање дека тие се извршени и по 
чиј налог. 

Кога осигуреното лице е упатено на амбулантно 
специјалистичко лекување или испитување, изда-
дениот налог важи за сето време додека се завр-
ши лекувањето-испитувањето. 

Член 7 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување (дневница) за време на патување и пре-
стој во друго место му припаѓа на осигуреното ли-
це и тоа: 

— во подрачјето на Заедницата — 20,00 динари, 
— вон подрачјето на Заедницата — 40,00 динари, 
— вон од Републиката и во Скопје — 60,00 динари. 

За осигурени лица — деца до навршени 7 го-
дини од животот, надоместокот изнесува 500/о од 
износите од претходниот став. 

Надоместокот-дневницата му припаѓа на осигу-
реното лице во полн износ ако патувањето и пре-
стојот во друго место траело повеќе од 12 и по-
малку од 24 часа, односно половина од износот ако 
патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 
часа. 
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Член 8 

Барањето за исплата на надоместоците по оваа 
одлука стасува наредниот ден по извршеното па-
тување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1973 
година. 

Бр. 675 
30 јануари 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Џајкоски, с р. 

32. 

Врз основа на член 51 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 139 и 140 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Прилеп, Собоанието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Ппилеп, на својата седница одржана 
на ден 30. I. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ 

НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА 
НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат височината, ус-
ловите за стекнување и начинот на остварувањето 
на права на помош за спрема на новородено дете 
на осигурениците на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Прилеп (во ната-
мошниот текст: Заедница). 

Член 2 

Височината на помошта за спрема на новоро-
дено дете се утврдува во паушален износ од 150,90 
динари за секое дете. 

Член 3 

Правото на помош за спрема на новородено 
дете припаѓа: 

— на осигуреникот — жена, 
— на осигуреникот — маж, во случај на поро-

дување на неговиот брачен другар (сопругата) кој 
е осигурен како член на неговото семејство, 

— на осигуреникот, во случај на породување 
на било кое женско лице кое е осигурено како 
член на неговото семејство. Ако е тоа веќе во брак 
и е редовен ученик-студент треба и таткото на де-
тето да го има истото својство како и мајката. 

Помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на женски член на се-
мејството на кого му се обезбедува здравствена за-
штита додека лицето по кое има право на таа 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и: 

— за дете родено во рок од 10 месеци од смрт-
та на осигуреникот, односно после разводот на бра-
кот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа по-
мош, 

— за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено на основа на признание или 
судска одлука, 

— за посвоено дете до 6 месеци на живот на 
истото, ако за тоа дете не е исплатена ваква по-
мош. 

Член 4 

Помошта се исплаќа со поднесување на наод-
потврда од лекар на надлежната здравствена служ-
ба кој утврдил дека породувањето ќе настапи во 
рок од еден месец од денот на дадениот наод. Ако 
помошта се остварува после породувањето — врз 
основа на извод кој треба да е издаден најмногу 
пред три дена. За мртвородено дете не следува по-
мош. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1973 
година. 

Бр. 673 
30 јануари 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Дајкоски, с. р. 

33./ 

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 143 и 144 од Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Прилеп, Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Прилеп, на својата седница одржана на ден 30. 
I. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ 

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 
И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат височината, ус-

ловите за стекнување право на трошоците и по-
смртна помош во случај на смрт на осигурено ли-
це на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Прилеп. 

Член 2 

Износот на надоместокот на име трошоци за 
закоп се утврдува и тоа: 

— за дете до 2 години старост — — 500,00 дин., 
— за дете од 2 до 10 години старост — 800 ПО дин., 
— за лица преку 10 години — — — 1200,00 дин. 

Член 3 
Износот на трошоците за закоп се исплатува 

на секое правно или физичко лице кое го извр-
шило закопот на осигуреникот или осигуреното 
лице на основа изводот од матичната книга на ум-
рените и здравствената книшка на умреното оси-
гурено лице. 

Член 4 
Во случај на смрт на осигуреното лице во 

странство, за време на неговиот привремен престој, 
надоместокот од член 2 на оваа одлука се зголе-
мува за 50%. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреник, на членовите 

на семејството им припаѓа посмртна помош во ед-
нократен износ во висина на основата за надоме-
сток на личниот доход од претходна!а година. 

Во случај на смрт на корисник на лична, ин-
валидска и фамилијарна пензија, материјално 
обезбедување и привремен надоместок по одред-
бите на Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување, им припаѓа на членовите на семејството 
посмртна помош во висина од едномесечната по-
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следна пензија односно материјално обезбедување 
или привремениот надоместок. 

Правото на посмртна помош им припаѓа на 
членовите на семејството од ст. 1 и 2 на овој член 
под услов да тие имале право на здравствена за-
штита по основ на покојниот осигуреник. 

Член 6 

Барањето за исплата на трошоците за закоп 
и на посмртната помош стасува за исплата на де-
нот на смртта на осигуреното лице. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1973 
година. 

Бр. 674 
30 јануари 1973 година 

Прилеп 
Претседател. 

Ристо Џајкоски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Саџак Митра од Скоп-
је, ул. „938" бр 35, населба Тафталиџе И, против 
тужениот Саџак Душан од Скопје, сега со непоз-
нато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Саџак Душан да се јави 
во судот или да ја соопшти својата адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спро-
тивно ќе му се определи старател кој ќе го заста-
пува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 363/70. 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Крстевска Лена, на-
селба Пинтија, Скопје, против тужениот Крстев-
ски Томе од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот Крстевски Томе да се 
јави во судот или да ја соопшти својата адреса 
во рок од 30 дена од обавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе му се определи привремен старател 
кој ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1518/71 од 
20. И. 1973 година. (19) 

Тужителот Манастир „Света Богородица", село 
Согле, општина Титов Велес, во Окружниот суд 
во Скопје поднесе тужба за надомест на штета, 
вредност на спорот 20.845,30 динари против туже-
ниот Метуш Шапота од Титов Велес, ул. „Стефан 
Богоев" бр. 7, а сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужениот Метуш Шапота во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави во судот или да оп-
редели свој застапник. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе го заста-
пува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2352/71. 
(21) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Јовановски Симон од село Средно Егри под-

несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Јовановска Добрица, со непознато место на жи-

веење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јавч 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
спротивно на истата ќе и биде определен застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 107/73. 
(20) 

Авмедовска Џеврија од село Лабуништа, сега 
живее во село Подгорци, поднесе тужба до овој 
суд за развод на брак, против Авмедовски Бајрам 
од село Јабланица, сега со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој  
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во . 
спротивно ќе му биде определен застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола. П. бр. 558/71. 
(24) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Во Општинскиот суд Скопје II во Скопје се 
води постапка за расправање на оставината на 
покојниот Асак Јакуп Фуад. бивш земјоделец од 
село Петровец, роден на 15.11.1897 година, а ум-
рел на 13. ХП. 1963 година во болницата во Скопје 
Се покануваат наследниците по оваа оставина, во 
колку ги има, да се јават во судот во рок од година 
дена од објавувањето на огласот. По истекот на 
определениот рок оставината ќе се расправи врз 
основа на податоците со кои судот располага. 

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје. О. 
бр. 178/66 од 6. XII. 1972 година. / ' 

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје се 
води постапка за расправаше на оставината на 
покојната Вели Емине, родена 1885 година, а ум-
рела на 16. Ш. 1965 година во Скопје, каде и ре-
довно живеела, на ул. „138" бр. 10. 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на 
наследство на оставината на покојната Вели Емине 
да се пријават во судот во рок од една година 
од објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје. О. 
бр. 152 од 11. IX. 1972 година. (23) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 62, 
страна 260, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Медицинскиот центар — 
Куманово, Деса Јовановска, шеф на сметковод-
ството, и престанува правото за потпишување, сог-
ласно со одлуката бр. 02-18'28 од 30. VI. 1072 го-
дина на советот на работната заедница, од одр-
жаната седница на 22. VI. 1972 година, поради раз-
решување од должност. 

За нов потписник на Медицинскиот центар — 
Куманово е овластена, со одлуката бр. 02-18/28 
од 30. VI 1972 година на советот на работната за-
еднина Бранка Поповска, шеф на сметководството, 
која во иднина истиот ќе го потпишува, за гол су-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со старите регистрирани потписници Киро Хрис-
тов Келешов, секретар и Киро Ристовски, заменик 
директор, сметано од 13. VII. 1972 година. 

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

бр. 98 од 6. IX. 1972 година. (1319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 486, 
страна 995, книга II е запишано следното; На 
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досегашниот потписник на Медицинскиот центар 
— Гостивар, д-р Антоние Цветановски, му преста-
нува правото за потпишување, согласно со одлу-
ката бр. 02-1771 од 14. VIII. 1972 година на советот, 
од одржаната седница на 25. V. 1972 година, поради 
разрешување од должноста директор. 

Исто така им престанува правото за потпишу-
вање, согласно со горенаведената одлука на советот, 
од одржаната седница на 25. V. 1972 година, на д-р 
Нада Николовска, лекар од општа практика и 
Селамовски д-р Селам, лекар од општа практика. 

За нови потписници на Медицинскиот центар 
— Гостивар согласно со горенаведената одлука се 
овластени: д-р Звезде Серафимовски, директор, 
д-р Алинадар Догани, педијатар и д-р Страхиња 
Филиповски, виличен ортопед, кои во иднина ис-
тиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето, заедно со 
старите регистрирани потписници Рустем Кочи, 
помошник директор, Кемал Дерала, шеф на смет-
ководството, Арсо Арсовски, персонален референт 
и Ристовски Перо, началник на стопанско-сметко-
водниот сектор, сметано од 15. VIII. 1972 година. 

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

бр. 111 од 29. IX. 1972 година. (1417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 450, 
страна 845, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Градската матична биб-
лиотека „Вук Караџиќ" — Гостивар, Јосифовски 
Аврам, согласно со одлуката бр. 120 од 13. VI. 1972 
година на советот, му престанува правото за пот-
пишување, поради разрешување од должност. 

За нови потписници на Градската матична 
библиотека „Вук Караџиќ" — Гостивар, согласно 
со горенаведената одлука, се овластени Матевска 
Славица, книжничар и Јаковчевска Љубица, биб-
лиотекарски манипулант, сметано од 18. VII. 1972 
година, кои истата во иднина ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, со стариот регистриран потписник 
Ѓорѓиевски Горе, директор. 

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

бр. 102 од 29. IX. 1972 година. (1418) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 184, 
страна 962, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Гимназијата „Никола Ка-
рев" — Скопје, Арсовски Александар, му преста-
нува правото за потпишување, согласно со одлу-
ката бр. 02-921 од 24. VIII. 1972 година на советот 
на работната заедница, од одржаната седница на 
24. VIII. 1972 година, поради разрешување од долж-
ност. 

За директор на Гимназијата „Никола Карев" 
— Скопје се именува, согласно со горенаведената 
одлука, Куциновски Никола, кој во иднина истата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, заедно со старите реги-
стрирани потписници Вукашин Ристевски, секре-
тар и Маџиде Касапи, режисер, сметано од 13. IX. 
1972 година. 

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

бр. 120 од 29. IX. 1972 година. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 68, стра-
на 282, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Гимназијата „Цветан Димов" — 
Скопје, Данаилова Надежда, сметководствен режи-
сер, согласно со одлуката бр. 06-1132 од 25. VIII. 1972 
година на советот на работната заедница, од одр-
жаната седница на 24. VIII. 1972 година, и пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на Гимназијата „Цветан 
Димов" — Скопје, согласно со горенаведената од-
лука се наименувани Јанкуловски Илија, директор 
и Ефремов Тодор, професор, кои истата во иднина 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз долазуваат, 
во границите на овластувањето, сметано од 6. IX. 
1972 година. 

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

бр. 115 од 29. IX. 1972 година. (1421) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 12. IX. 1972 
година, рег. бр. 27/66, е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Попоски 
Крстев Јордан, директор на Централното основно 
училиште „Светозар Вукмановиќ—Темпо" — село 
Белчишта, Охридско. 

Се овластува за потпишување Бимбил оски Ц. 
Драгутин, директор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 43/72 година. (1481) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
Дека во регистарот на установите на 11. IX. 1972 
година, рег. бр. 121/65 е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Цветан 
Грозданов, директор на Народниот музеј во Охрид. 

Се овластува за потпишување Абдулак Салих, 
в. д. директор на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 42/72. (1482) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 15. IX. 1972 
година, рег. бр. 17/65 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Вишата техничка школа 
во Битола, уште со вршење на проектно-технички 
и технолошки услуги со надзор на стопански, оп-
штествени и други организации во склад со кад-
ровски-стручната и материјалната опременост на 
школата. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-391/1 од 25. IX. 1972 на советот на Ви-
шата техничка школа — Битола и решението бр. 
01-3155/1 од 16. VI. 1972 година на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 44/72. (1488) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31. VIII. 1972 
година, рег. бр. 21/65 е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Земјоделската станица во Охрид 
и ќе гласи: Земјоделска станица — Охрид (уста-
нова, со својство на правно лице, во состав на 
Здружениот земјоделски институт — Скопје). 

Се менува предметот на работењето на Земјо-
делската станица — Охрид и ќе гласи: 

а) научни испитувања во областа на овоштар-
ството и полјоделството, производство на посадо-
чен материјал од овошни видови со примена на 
селекција, апробација и контрола на произведе-
ниот посадочен материјал на сопствени повр-
шини и површини на други стопански органи-
зации, усовршување на научен и стручен кадар. 

б) споредни дејности: кооперирање со земјо-
делски стопанства и индивидуални производители 
од селата Граешница, Лажец и Драгош (Битолско), 
снабдување на кооперантите со репродукционен 
материјал (семе, средства за заштита, ѓубриња и 
друго), индустриски и други стоки, откуп на земјо-
делски производи во кооперација како и вршење 
на услуги на кооперантите. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 39/72. (1493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 716, 
страна 1071. книга III е запишан под фирма: Сојуз 
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на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците на Македонија — Скопје. 

Предмет на работењето на С о ј у з а на заедни-
ците на здравственото осигурување е: 

— спроведување на здравствено осигурување; 
— грижа за обезбедување на солидарно учес-

тво во покривањето на трошоците за задолжи-
телните видови на здравствената заштита, која ја 
обезбедуваат заедниците на здравственото о с и г -
рување; 

— грижа за здружување на средстрата на за-
едниците за остварување на заедничките цели л 
остварување на соработка меѓу заедниците по 
други прашања од заеднички интерес; 

— грижа за спроведување на меѓународните 
договори за здравствено осигурување; 

— грижа за обезбедување на единствената по-
стапка во извршување на задачите од евиденцијата 
и статистиката; 

— вршење на стручни, административни и фи-
нансиски работи од заеднички интерс на заедни-
ците на здравственото осигурување во Републи-
ката; 

— учество во општественото и самоуправното 
договарање на заедниците по прашања од општ 
интерес; 

— управување со фондот на солидарноста и 
утврдување на височината на придонесот на заед-
ниците на здравственото осигурување и надо-
местокот за покривање на трошоците на задолжи-
телните видови на здравствената заштита на на-
селението; 

— соработка со Сојузот на асоцијациите на 
здравственото осигурување на Југославија. 

Врз основа на овластувањето од заедниците на 
здравственото осигурување Сојузот може: 

— да ги утврдува индикациите за протези, ор-
топедски и други помагала и санитарни направи, 
забно-техничката помош и забно-протетичките 
средства, стандардите за материјалите од кои се 
изработуваат овие средства, како и условите за 
изработка на нови средства пред истекот на тие 
рокови; 

— да ги проширува условите и постапката за 
управување на осигурени лица на лекување во 
странство; 

— да ја пропишува листата на лековите кои 
можат да се препишуваат на осигурените лица 
на товар на средствата на заедницата; 

— да ги утврдува нејзините износи на надо-
местокот за спрема на новородено дете, надомес-
токот за погребни трошоци и надоместокот за 
патни трошоци, во врска со користењето на здрав-
ствена заштита на друго место; 

— да ја пропишува формата на документаци-
јата и обрасците за евиденцијата, во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување и 
реосигурување, во согласност со надлежниот ре-
публички орган; 

— да врши и други работи што заедниците на 
здравственото осигурување му ги доверуваат. 

Сојузот е основан по сила на Законот — член 
93 од Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствената заштита 
на населението, („Службен весник на СРМ" бр. 
21/71 година). 

Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците на Македонија — Скоп-
је ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, Душко Ѓорѓиев, в. д. 
директор. 

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

бр. 60 од 18. X. 1972 година. (1524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 713, 
страна 1059, книга III е запишана под фирма: За-
едница на здравственото осигурување на работ-
ниците — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 91. Пред-

мет на работењето на Заедницата е спроведување 
на здравственото осигурување од подрачјето на 
Заедницата. 

Заедницата е основана по сила на Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71 година). 

Заедницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, Ди-
мо Јанчевски, в. д. директор и Александар Стоја-
новски, претседател на Собранието. 

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

бр. 76 од 13. X. 1972 година. (1523) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот штембил под назив: „Љубе Василев 

— ѕидар ул. „Гоце Делчев" бр. 90 — Тетово" се 
огласува за неважен. (бб) 

Загубениот округли мал печат под назиз: ,,Со-
јуз на писателите на Југославија — Скопје", се 
огласува за неважен. (436) 

Загубениот округли печат под назив: „Основ-
но училиште „Кирил Пејчиновиќ" — Скопје", се 
огласува за неважен. (678) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Нефаиљ Емини с. Бела-

новце Куманово. 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Вера Пушкаровска, ул. „Првомајска" бр. 15-6, влез 
I стан 13, Скопје. (2) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Кума-
ново на име Мустафа Елми, ул. „Тоде Мендол" бр. 
109, Куманово. (6) 

Воена книшка издадена од В. П. 8297/13 — 
Књажевац на име Темелко Илиески, с. Маргари, 
Прилеп. (8) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Евдокија Тодороска, ул. „Београдска" бр. 59, 
Прилеп. (9) 

Лична карта на име Васка Јосифоска, с. Забр-
чани, Прилеп. (13) 

Лична карта на име Џеват Шаќиров, с. Ст. Ја-
болчиште, Т. Велес. (17) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Боге Петрески, ул. „Марксова" бр. 188, Прилеп. 

Воена книшка на име Марко М. Станковски, с. 
Шупли Камен, Куманово. (33) 

Лична карта бр. 2667, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Надица Манчевска, ул. „Пионерска" 
бр. 8, Виница. (42) 

Лична карта издадена од Гостивар на име Веби 
Демири, с. Врањовце, Гостивар. (49) 

Лична карта издадена од Гостивар на име Га-
рип Османи, с. ,Равен, Гостивар. (51) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Гарип Османи, с. Равен, Гостивар. 

(52) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Тетово на име Љубе Василев, Тетово. (62) 
Работна книшка издадена од Кочани на име 

Љубе Василев, ул. „Г. Делчев" бр. 90, Тетово. (63) 
Уверение за квалификуван работник-ѕидар, 

издадено од Занаетчиската комора при Општината 
— Кочани на име Љубе Василев, ул. „Г. Делчев" 
бр. 90, Тетово. (64) 

Дозвола за обавување на занаетчиска дејност 
— ѕидар, издадена од СО — Тетово на име Љубе 
Василев, ул. „Г. Делчев" бр. 90, Тетово. (65) 

Воена книшка издадена од В. П. 2901/12 — 
Петриње на име Трајко Трпкоски, с. Чаниште, 
Прилеп. (109) 
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Лична карта издадена од СВР — Тетово на 
име Рамадан Нухија, с. Шемшово, Тетово. (1.14) 

Лична карта бр. 7924, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Санде Стојков, с. Блатец, Виница. 

Лична карта на име Невзат Авдија, с. Слатина, 
Тетово. (190) 

Лична карта бр. 18520, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Иван Димоски, с. Рилево, Прилеп. 

(204) 
Лична карта издадена од Гостивар на име Бе-

кир Мислими, с. Добридол, Гостивар. (215) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 

име Вито Павлоски, с. Небрегово, Прилеп. (230) 
Лична карта бр. 27440, издадена од ОВР — 

Прилеп на име Бранко Момировски, ул. „Будимаш" 
бр. 20, Прилеп. (232) 

Лична карта бр. 50314 издадена од ОВР — 
Прилеп на име Димитар Тасески, ул. „М. Пијаде" 
бр. 287р, Прилеп. (2.:4) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Киро Тодороски, ул. „Т. Тарцан" бр. 8, При-
леп. (235) 

Лична карта на име Шефкет Рецепи, с. Чиф-
лик, Тетово. (237) 

Диплома за квалификуван работник-трговец, 
издадена од Трговското училиште во Куманово на 
име Борис Тасевски, Скопје. (181) 

Возачка дозвола бр. 1718, издадена од ОВР — 
Тетово на име Трпе Арсовски, с. Челопек, Тетово. 

(242) 
Диплома за положен матурски испит, издадена 

од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Миодраг Марковиќ, нас. „ЈНА" — солитер 4/II, 
Крагујевац. (243) 

Пасош бр. 017026, издаден од ОВР —Гостивар 
на име Џемаил Демири, ул. „Балиндолска" бр 21 
Гостивар. (244) 

Лична карта издадена од ОВјР — Прилеп на 
име Милослав Маџоски, ул. „Бр. Шемкоски" бр. 15, 
Прилеп. (549) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Крстана Нешкоска, ул. „К. Јосифоски" бр. 
105, Прилеп. (550) 

Воена книшка на име Санде Николов, ул. „Би-
толска" бр. 6, Штип. (596) 

Здравствена легитимација на име Меваип Му-
рати, с. Камењане, Тетово. (597) 

Воена книшка на име Крсте Ангелески, ул, 
„Вера Циривири" бр. 59а, Прилеп. (598) 

Воена книшка издадена од П. П. 9650/4 — 
Приштина на име Салко Исљам, с. Лојане, Ку-
маново. (601) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Кенан Селимоски, ул. „Тризла" бр. 117, При-
леп. (604) 

Лична карта бр. 24150, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Петра Колеска ул. „Б. Шемкоски" 
бр. 51, Прилеп. (609) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Борис Спасески, ул. ,,В. Талески" бр. 111, 
Прилеп. (610) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Дунавка Митреска, с. Марул, Прилеп. (611) 

Лична карта издадена од Гостивар на име 
Таип Јусуфи, ул. „Младен Грујоски" бр. 14, Гос-
тивар. (618) 

Лична карта на име Нада Поповска, с. Бач, 
Битола. (629) 

Лична карта на име Трајко Поповски, с. Бач, 
Битола. (630) 

Воена книшка на име Јован Р. Милев, с. Бег-
ниште, Кавадарци. (645) 

Лична карта бр. 28597, издадена од ОВР — 
Прилеп на име Киро Петроски, ул. „М. Ацев" бп. 
бр. 89, Прилеп. (287) 

Лична карта на име Душан Кузманов Оропак, 
ул. „Бр. Миноски" бр. 38/8, Прилеп. (290) 

Лична карта бр. 39431, издадена од Прилеп на 
име Тодорка Ј. Самарџиоска, ул. „М. Ацев" бр. 11, 
Прилеп. (298) 

Воена книшка на име Шерафедин Незировски, 
ул. ,,Единство" бр. 9, Кр. Паланка. (300) 

Воена книшка издадена од Крушевац на име 
Киро Димовски, ул. „Р. Филиповски" бр. 62, При-
леп. (305) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Веле Велјановски, с. Загорани, Прилеп. (306) 

Воена книшка на име Димитар А. Каракачанов, 
с. Градско Т. Велес. (19) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Даница 
Трајановска, ул. „Драги Шутевски" бр. 4, Кума-
ново. (376) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Железничката индустриска школа — Смедерево на 
име Живадин М. Ђуричиќ, Скопје. (378) 

Воена книшка издадена од Босиљград на име 
Никола Николов, Скопје. (4044) 

Лична карта бр. 6825, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Јане ѓорѓиев, с. Истибања, Виница. 

(384) 
Воена книшка на име Јетиш Иљаза Куртишч, 

с. Ваксинце, Куманово. (385) 
Лична карта издадена од Прилеп на име Вер-

ка Растеска, Комерцијал. банка — Прилеп. (392) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име 

Дунавка Трајкоска, с. Леништа, Прилеп. (386) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 

име Крстана Јовеска, ул. ,,В. Николоски" бр. 1, 
Прилеп. (393) 

Лична карта издадена од OW? — Прилеп на 
име Борис Лејковски, ул. „Селечка" бр. 3, При-
леп. (394) 

Воена книшка на име Арсо Арсоски, с. Иван-
чиште, Кичево. (403) 

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Наим 
Асани, с. Челопек, Тетово. (418) 

Воена книшка сер. АГ-22673, издадена од Штип 
на име Слободан Велинов, ул. „Пиринска" бр. 34, 
Штип. (419) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Благоја Миланоски, с. Небрегово, Прилеп. 

Лична карта издадена од Берово на име Б О Р К О 
Костоски, с. Тројаци, Прилеп. (440) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Јана Трендафилоска, ул. ,,Р. Сугаре" бр. 4, 
Прилеп. (442) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Јана Трендафилоска, ул. „Г. Сугаре" бр. 4, 
Прилеп. (443) 

Пасош бр. 160153, издаден од ОВР - Т. Ве-
лес на име Идриз Билаловиќ, с. Гор. Оризари, Т. 
Велес. (444) 

Воена книшка на име Воислав Секулоски, ул. 
„М. Ацев" бр. 1/11, Охрид. (453) 

Воена книшка на име Стојче Стоилковски, с. 
Ранковци, Кр. Паланка. (463) 

Лична карта на име Коце Коцевски, с. Бањи-
ца, Т. Велес. (465) 

Воена книшка издадена од Т. Велес на име 
Борис А. Тодоров, с. Караслари, Т. Велес. (467) 

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Заим 
Каримани, ул. „М. Тито" бр. 22, Тетово. (470) 

Возачка дозвола рег. бр. 892 издадена од ОВР 
— Охрид на име Љупчо Јанковски, ул. „Дим. Вла-
хов" бр. 34, Охрид. (507) 

Воена книшка издадена од Задар на име Ра-
мадан Беќири, с. Лојане, Куманово. (508) 

Воена книшка издадена од Никшиќ на име 
Тефик М. Бајрамов, ул. „Љубојно" бр. 27, Битола. 

(509) 
Воена книшка на име Димча Б. Николов, с. 

Трново, Кр. Паланка. (510) 
Воена книшка на име Шефит Дани, с. Дело-

гожди, Струга. (511) 
Лична карта на име Стојка Аврамоска, с. 

Д. Палчиште, Тетово. (512) 
Лична карта бр. 17471 на име Горѓе К. Јан-

чев, ул. „Партизанска" бр. 8, Прилеп. (522) 
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Лична карта на име Димитрија П. Стојаноски, 
с. Брвеница, Тетово. (525) 

Лична карта бр. 4113, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Анка Алексова, с. Црн Камен, Ви-
ница. (535) 

Лична карта бр. 643, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Перо Јованов, с. Грљани, Виница. 

Лична карта бр. 5195, издадена од ОВР — 
Виница на име Филимончо Јуруков, с. Виничка 
Кршла, Виница. (537) 

Лична карта на име Зора Абрашевска, ул. 
„Ристо Секирчанец" бр. 1, Прилеп. (543) 

Лична карта издадена од СВР — Прилеп на 
име Трајче Андоновски, с. Костинци, Прилеп. (546) 

Здравствена легитимација на име Милослав 
Маџоски ул. „Бр. Шемкоски" бр. 15, Прилеп. (548) 

Воена книшка на име Ферат Ферати, ул. „ЈНА" 
бр. 77, Струга. (649) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Санија Бузеска, ул. „Даб. завој" бр. 23ш, При-
леп. (656) 

Воена книшка издадена од В. П. 8840 — Бања 
Лука на име Душан Димитриевски, ул. „Р. Мит-
ровиќ" бр. 8, Куманово. (662) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Гоце Ѓурески, с. Теново Тетово. (664) 

Воена книшка издадена од Пула на име Љубе 
Соколовски, Скопје. (685) 

Воена книшка издадена од Кр. Паланка на 
име Станислав Стефаноски, ул. „Н. Спасиќ" бр. 
8, Куманово. (3344) 

Пасош бр. 166370 на име Бињака Јаворовац, с. 
Црквино, Титов Велес. (219) 

Свидетелство бр. 514/65 год. за завршено осмо-
летка, издадено од Училиштето М. Пијаде" на име 
Невзат Несими, ул. „Перо Јованоски" — 4, Гости-
вар. (1964) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Училиштето „Тодор Ангелески" — Битола на 
име Менде К. Поповски, ул. „Цане Василев" бр. 
1/13, Битола. (1966) 

Свидетелство од I клас, издадено од Дрвно тех-
ничкото училиште „Т. Б. Тарцан" — Прилеп на 
име Ристо Митрески, с. Н. Лагово, Прилеп. (1967) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Трајко Г. Петковски, ул. „Ш Македонска бригада" 
бр. 28, Куманово. (1968) 

Ученичка книшка од I клас, издадена од Меди-
цинското училиште во Прилеп на име Ленче Зол-
дашева, „Плоштад Коњик" бр. 30, Т. Велес. (1969) 

Свидетелство за Ш година хемиско училиште 
на име Нада Ѓорѓиева, с. Богомила, Титов Велес. 

(1971) 
Свидетелство од П клас, издадено од Гимнази-

јата „П. Попоски" — Гостивар на име Милорад 
Апостолоски ул. „ЈНА" бр. 304, Гостивар. (1972) 

Свидетелство за I година, издадено од Технич-
кото училиште во Битола на име Хилмо Чатовиќ, 
с. Житоше, Крушево. (1977) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
училиштето „Страшо Пинџур" с. М. Коњари, При-
леп на име Борис Форчески, ул. „М. Козар" бр. 91, 
Прилеп. (1978) 

Свидетелство од П клас, издадено од Гимна-
зијата „Н. Н. Борче" — Крушево на име Олгица 
Кавкалеска, кула 10 ст. 3, Прилеп. (1979) 

Сообраќајна дозвола бр. 1176, издадена од ОВР 
— Тетово на име Беќир Бајрами, ул. „Борче Ко-
чоски" бр. 18, Тетово. (1982) 

Ученичка книшка од VII одделение на име На-
да Јованоска, ул. „Ј. Јорданоски" бр. 82, Прилеп. 

(1985) 
Диплома издадена од Гимназијата „М. Пијаде" 

— Кр. Паланка на име Стојанче Николовски, ул. 
„М. Пијаде" бр. 52, Кр. Паланка. (1986) 

Свидетелство за VHI одделение на име Мит-
ра Павлоска, с. Челопек, Тетово. (1987) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Костинци на име Ми-
хајло К. Мирчески, с. Маргари, Прилеп. (1988) 

Здравствена легитимација на име Елизабета 
Иваноска, ул. „Д. Влахов" бр. 39. Прилеп. (1994) 

Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Те-
тово на име Исак Елези, с. Доброште, Тетово. (1996) 

Ученичка книшка на име Абдиљамит Камили, 
с. Гаире, Тетово. (1997) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште „Братство Единство" — Го-
стивар на име Томо Угриноски, ул. „Никола Тесла" 
б.б., Гостивар. (1998) 

Работна книшка на име Сатки Оџица, ул. „Ка-
лина Јованоска" бр. 13, Гостивар. (1999) 

Свидетелство за П година, издадено од ЕМУЦ 
„Злате Малекоски" — Гостивар на име Воја Спа-
сеноски, ул. „Г. Делчев" бр. 3, Гостивар. (2000) 

Свидетелство од П година на име Димитар Ко-
цев, Струмица. (2002) 

Свидетелство од Ш година, издадено од ЕМУЦ 
„3. Малакоски" — Гостивар на име Зоран Ана-
стасовски, ул. „ЈНА" бр. 2, Гостивар. (2003) 

Ученичка книшка на име Марица Тренеска, ул. 
„Г. Делчев" бр. 1, Гостивар. 

Ученичка книшка од V одделение на име Сло-
боданка Трајаноска, ул. „К. Крстески" бр. 4, При-
леп. (2006) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Страшо Пинџур" с. М. Коњари на 
име Вера Талимџиоска, с. Г. Коњари, Прилеп. 

(2007) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Јане Димитриевски, с. Иванковци, 
Т. Велес. (2009) 

Свидетелство за VIH одделение на име Тодорка 
Георгиева, ул. „Петре Алчев" бр. 20, Т. Велес. 

(2010) 
Свидетелство за квалификуван работник — 

ѕидар, издадено од Општинското собрание — Бе-
рово на име Горѓи Е. Тасевски, с. Смојмирово, 
Берово. (2011) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Димитар Ристевски, ул. „Прилеп-
ска" бр. 62/2, Битола. (2012) 

Свидетелство за незавршен Ш клас на име 
Даница Пешова, ул. ,,Вл. Јосмов" бр. 8, Т. Велес. 

(2014) 
Работна книшка бр. 1474, издадена од Делчево 

на име Митко Тасев Гоцевски, с. Селник — Дел-
чево. (2016) 

Работна книшка издадена од Општинското со-
брание— Виница на име Стојана Стојан Милано-
ва, с. Пеклани, Виница. (2016) 

Свидетелство од I клас, издадено од Дрвно 
училиште „Т. Б. Тарцан" — Прилеп на име Миле 
Свракоски, ул. „Б. Иванова" бр. 4. Прилеп. (2018) 

Свидетелство бр. 496, за VIII одделение на име 
Ванче В. Апостолов, ул. „И. Р. Лола" бр. 34, Кр. 
Паланка. (2019) 

Работна книшка на име Афет Ибиши, с. Груп-
чин, Тетово. (2020) 

Свидетелство од I година, издадено од Средно 
медицинското училиште во Тетово на име Зорица 
Мишевска, ул. „Илинденска" бр. 43/21, Тетово. (2021) 

Свидетелство од П клас, средно медицинско 
училиште на име Мирјана Патрнагиќ, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 99, Тетово. (2022) 

Свидетелство од Ш клас, средно медицинско 
училиште на име Мирјана Патрнагиќ, ул. „Бр. Ми-
ладинови" бр. 99, Тетово. (2023) 

Свидетелство од П клас, издадено од Средно 
медицинското училиште во Тетово на име Менка 
Атанасовска, с. Непроштено, Тетово. (2024) 

Свидетелство од П клас, издадено од Средно 
медицинското училиште во Тетово на име Славка 
Атанасовска, с. Непроштено, Тетово. (2025) 

Свидетелство од П клас средно медицинско 
училиште на име Сребра Апостоловска, с. До-
броште, Тетово. (2026) 

Свидетелство од П клас средно медицинско 
училиште на име Драгица Стојановиќ, ул. „М. 
Тито" бр. 65, Тетово. (2027) 
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Свидетелство од П клас средно медицинско учи-
лиште на име Сребра Стефановска, с. Одри, Те-
тово. (2028) 

Свидетелство од П година, издадено од СМУ 
— Тетово на име Снежана Гавровска, ул. „Вл 
Тоска" бр 6, Тетово. (2029) 

Свидетелство од П година, издадено од СМУ 
— Тетово на име Елена Барбуска, ул. „И. Р. Лола" 
бр. 277, Тетово. (2030) 

Свидетелство од П година, издадено од СМУ — 
Тетово на име Снежана Петровска, ул. „Пролетер-
ска" бр. 7, Тетово. (2031) 

Свидетелство од П година, издадено од СМУ — 
Тетово на име Лилјана Костојчиновска, ул. „М. 
Тито" бр. 65, Тетово. (2032) 

Свидетелство од П клас, издадено од СМУ — 
Тетово на име Благица Кировска, с. Вратница, 
Тетово. (2033) 

Свидетелство од П клас, издадено од СМУ — 
Тетово на име Билјана Столевска, Тетово. (2034) 

Свидетелство од И година, издадено од С.М.У. 
— Тетово на име Гордана Јованоска, ул. „Р. Цониќ" 
бр. 20, Тетово. (2035) 

Свидетелство од П клас, издадено од С.М.У — 
Тетово на име Борка Крстевска, ул. „Г. Чаршија" 
бр. 25, Тетово. (2036) 

Свидетелство од П клас, издадено од С.М.У — 
Тетово на име Зорица Томовска, Тетово. (2037) 

Свидетелство од П клас. издадено од С.М.У — 
Тетово на име Олгица Серафимовска, с. Теарце 
Тетово. (2038) 

Свидетелство од П клас, издадено од С.М.У. — 
Тетово на име Вукица Аризановска, с. Брвеница, 
Тетово. (2039) 

Свидетелство од П клас, издадено од С.М.У — 
Тетово на име Катерина Алексоска, с. Брвеница, 
Тетово. (2040) 

Свидетелство од П клас, издадено од С.М У — 
Тетово на име Елица Гурчиноска, с. Волче, Тетово. 

(2041) 
Свидетелство од П година, издадено од С.М.У — 

Тетово на име Снежана Антовска, ул. „X. Т. Кар-
пош" бр. 27, Тетово. (2042) 

Свидетелства за I и И година на име Мирјана 
Божиноска. Средно земјоделско училиште, Тетово. 

(2043) 
Оружен лист рег. бр. 923, издаден од ОВР — 

Тетово на име Ајет Идризи, с. Пирок, Тетово. (2044) 
Свидетелство издадено од Основното училиш-

те „Славчо Стојменов" — Виница на име Димитри 
Захариев, ул. „Гоце Делчев" — бр 57, Виница. (2045) 

Свидетелство од П клас, издадено од С.М.У — 
Тетово на име Јаглика Матеска, Гостивар. (2046) 

Свидетелство од П година, издадено од С.М.У 
— Тетово на име Зорица Јовческа, Гостивар. (2047) 

Ученичка книшка од Ш одделение на име Ки-
рил Котески, ул. „11 октомври" бр. 94, Прилеп. 

(2048) 
Свидетелство од П година индустриско училиш-

те на име Беџет Демишаи, с. Заграчани, Струга. 
(2049) 

Диплома издадена од Средно техничко училиш-
те во Скопје на име Трајче Јовановски, ул. „Жртви 
на фашизмот", П зграда, Кавадарци. (2050) 

Свидетелство од П година, индустриско учи-
лиште бр. 6/72 0601-94/6 на име Рамадан Асипи, с. 
Шемшево, Тетово. (2051) 

Свидетелство од П година, издадено од С М.У 
Тетово на име Дунавка Доркоска, ул. „Струшка" 
бр. 16, Тетово. (2052) 

Свидетелство на име Стојна Ангеловска, ул. 
„Бр. Единство" бр. 57, Гостивар. (2053) 

Свидетелство на име Славица Крстеска, ул. 
„Драги Тодороски" б.б., Гостивар. (2054) 

Свидетелство на име Румена Аврамовска, ул. 
„29 ноември" бр. 27, Гостивар. (2055) 

Здравствена легитимација на име Светислав 
Мишески, ул. „Г. Делчев" бр. 189, Тетово. (2056) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, из-
дадена од Осмолетката „Тефејуз" — Скопје на име 
Неџмедин Бајрамов, Скопје. (2058) 

Свидетелства за I и П година, издадени од Гим-
назијата „Орце Николов" — Скопје на име Трајан 
Василевски, Скопје. (2059) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петро Љакордас, Скопје. (2060) 

Диплома издадена од Трговско училишен цен-
тар — Скопје на име Васка Дренкоска, Скопје. 

(2061) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Виолета Јаковлеска, Скопје. (2062) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Осмолетката „Климент Охридски" нас. 
Бутел — Скопје на име Славица Младеновска, 
Скопје. (2063) 

Диплома издадена од Земјоделско-шумарскиот 
факултет во Скопје на име Кемал Хасановиќ, 
Скопје. (2064) 

Индекс бр. 3862, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Анкица Блажевска, Скоше. 

(2065) 
Индекс бр. 3865, издаден од Медицинскиот фа-

култет — Скопје на име Екатерина Димитрова, 
Скопје. (2066) 

Свидетелство за И година и диплома за завр-
шен испит, издадени од Трговската школа со прак-
тична обука — Прилеп на име Благоја Апостоло-
ски, Скопје. (2067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Ѓуровска, Скопје. (2068) 

Уверение за квалификуван работник-заварувач, 
издадено од Заводот за сручно оспособување во 
Скопје на име Горѓи Трпинов, Скопје. (2069) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Есат Кофру. Скопје. (2070) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Илиевски, Скопје. (2071) 

Работна книшка издадена од Маврово на име 
Драгица Јуруковска, Скопје. (2072) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „25 мај" — нас. Сингелиќ — 
Скопје на име Ерха,н Хасан, Скопје. (2073) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопи е на име Хасан Сулејман, Скопје. (2'074) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Давитковски, Скопје. (2075) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мусли Али, Скопје. (2076) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Стојанов, Скопје. (2077) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Јакимовска, Скопје. (2078) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Блажевска, Скопје. (2079) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Газо Бекировиќ, Скопје. (2080) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени од 
Стопанското училиште „Коце Металец" — Скопје 
на име Никола Димковски, Скопје. (2081) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Елизабета Јусуф, Скопје. (2082) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „М. Ацев" — Г. Петров на име Васка 
Дренковска, Скопје. (2083) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бранко Рајчиќ, Скопје. (2084) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Јонче Смугрески" — 
Скопје на име Цане Дамчевски, с. Обршани, При-
леп. (2085) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Јонче Смугрески" — При-
леп на име Благоја Шипинковски, с. Бела Црква, 
Прилеп. (2086) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Незир X. Јашар. Скопје. (2087) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благородна Ефтимовска, Скопје. 

Ученичка книшка за И клас, издадена од Гим-
назијата „Никола Карев" — Скопје на име Зоран 
Чичевалиев, Скопје. (2089) 
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Воена книшка сер. бр. 16487/71, издадени од Воен 
отсек — Скопје на име Драгослав Апостоловски, 
Скопје. (2090) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Осмолетката во с. Арнакија — Скопско 
на име Азир Азир, Скопје. (2091) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката во с. Арнакија, Скопско на 
име Рефик Аземи, Скопје. (2092) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката во 
нас. Бутел I на име Рамо Цековиќ, Скопје. (2093) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Матеја Куртиќ, Скопје. (2094) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Бла-
гуна Дабевска, Скопје. (2095) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камбер Камбери, Скопје. (2096) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуна Трпевска, Скопје. (2097) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миодраг Џукановиќ, Скопје. (2098) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
CKonie на име Ленче Трајковска, Скопје. (2099) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Симон Трајкоски, Скопје. (2100) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Кочо Рацин" — Скопје на име Никола Галевски, 
Скопје. (2101) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Осмолетката во с. Арнакија, Скопско на име Луа-
зим Азири, Скопје. (2102) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Т. Јаневски, Скопје. (2103) 

Воена книшка издадена во Пула на име Руж-
ди Фета, Скопје. (2104) 

Индекс бр. 12679, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Христина Нонеска, Скопје. 

(2105) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сулејман Мемиши, Скопје. (2106) 
Воена книшка издадена од Ивањица на име 

Иљаз Џемаили, Скопје. (2107) 
Воена книшка бр. 17090, издадена од Воен отсек 

— Скопје на име Нури Бектеши, Скопје. (2108) 
Индекс бр. 8875 издаден од Економскиот фа-

култет — Скопје ,на име Трајан Јованоски, Скопје. 
(2109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангел Арсов, Скопје. (2110) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Градошарлиев, Скопје. (2111) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Климент Охридски" — Скопје на име 
Димче Кировски, Скопје. (2112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хајредин Имер, Скопје. (2113) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
CKonie на име Драган Бошков, Скопје. (2114) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Гордана Илиева. Скопје. (2115) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „26 јули" — Скопје на име 
Џавид Сејфулов, Скопје. (2116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Илија Ристевски, Скопје. (2117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емсал Рамадани, Скопје. ^(2118) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Горѓи Блажевски" — с. 
Слатино — Охридско на име Љубе Угриновски. 
Скопје. (2119) 

Диплома издадена од Индустриското училиште 
во Скопје на име Љубе Угриновски. Скопје. (2120) 

Свидетелство за II клас, издадено од IV скоп-
ска гимназија на име Добрила Михајлова, Скопје. 

(212Ј) 
Одобрение за оружје бр. 882, издадено од ОВР 

— Скопје на име ѓорѓија Вељановски, Скопје. (2122) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Вера Циривири-Трена" — Скопје на име Виолета 
Оклевска, Скопје. (2123) 

Ученичка кницка издадена од Осмолетката 
„Петре Глигоровски" — с. Костинци — Прилеп на 
име Весела Здравевска, Скопје. (2124) 

Индекс бр. 16281, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Слаѓана Манојловић 
Скопје. (2125) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо Ѓурчиновски, Скопје. (2126) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дија Мустафова, Скопје. (2127) 

Воена книшка издадена од Сињ на име Меџат 
Бајруши, Скопје. (2128) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелена Јанкова, Скопје. (2129) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Драган Каскаревски, Скопје. (2130) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Заре Димковски, Скопје. (2131) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Јанчев, Скопје. (2132) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Јулија и Маријан Јаневски, Скопје. 

(2133) 
Индекс бр. 3726, издаден од Медицинскиот фа-

култет — Скопје на име Невенка Ацева, Скопје. 
(2134) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аце Филиповски, Скопје. (2135) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павел Цветков, Скопје. (2136) 

Работна книшка издадена од Скопје ,на име 
Ѓоре Костовски, Скопје. (3137) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Ј. Б. Тито" нас. Влае — Скопје на име Крсте Си-
моновски, Скопје. (2138) 

Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Марија Димитриевиќ, 
Скопје. (3139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хабиљ Абди, Скопје. (2140) 

Службена легитимација рег. бр. 1873, серија бр. 
003873, издадена од РСВР — Скопје на име Миле 
Јосевски, Скопје. (2141) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хуса Риза, Скопје. (2Ј.42) 

Ученичка книшка за И година, издадена од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Викторија Матиќ, Скопје. (2143) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Перса Ѓокиќ, Скопје. (2145) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Слободанка Димевска, Скопје. (2146) 

Индекс бр. 10868, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Светислав Стојковиќ, 
Скопје. (2147) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Христо Чочев. Скопје. (2148) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Христо Чочев, Скопје. (2149) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неби Нухиевски, с. Арачиново, 
Скопје. (2150) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весела Томашевска, Скопје. (2151) 

Свидетелство од II година на име Мирјана Бо-
жиноска, Средно земјоделско училиште, Тетово. 

(2152) 
Здравствена легитимација на име Флора Ка-

сапи, ул. „М. Тито" бр. 102, стан 5, влез I, Тетово. 
(2153) 

Здравствена легитимација на име Пакизе Ис-
маили, ул. „М. Тито" бр. 102, стан 5, влез I, Те-
тово. (2154) 

Здравствена легитимација бр. 3402 на име Ста-
вро Балов, ул. „Лазо Трпков" бр. 8, Т. Велес. (2155) 
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Свидетелство издадено од Основното училиште 
,,В. Кирков" — Т. Велес на име Новак ѓорѓиевски, 
ул. ,,В. Кирков" бр. 9, Т. Велес. (2156) 

Ученичка книшка на име Заиде Минири, нова 
населба „Леска", Гостивар. (2157) 

Свидетелство за VIII одделение бр. 0601/140/1 
на име Анѓа Димчевска, с. Пожаране, Гостивар. 

Возачка дозвола бр. 3254, издадена од ОВР — 
Тетово ,на име Томислав Вељо Дамјановски, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 64. Тетово. (2160) 

Свидетелство на име Божа Трајковска, с. Дра-
чево, Скопје. (2161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Анета Алексоска, ул. „Ловачка Ко-
рија" бр. 52, Битола. (2163) 

Здравствена легитимација на име Блаже Цве-
тановски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 101, Тетово. 

Здравствена легитимација на име Душан Јан-
куловски, ул. „ШарпЛакинска" бр. 15, Тетово. (2167) 

Уверение дел. бр. 0301-66, рег. бр. 1 на име 
Исмаил Адеми, с. Ростуше, Гостивар. (2168) 

Свидетелство за завршен И клас. издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски-Брицо" — Делчево 
на име Душан Миланов Грбиќ, Делчево. (2169) 

Ученичка книшка за I клас гимназија на име 
Марга Маркоска, ул. „9 септември" бр. 55, Прилеп. 

(2171) 
Ученичка книшка за I клас гимназија на име 

Марга Јованоска, ул. „Вл. Стојаноски" бр. 51, При-
леп. (2172) 

Свидетелство од VIII одделение на име Добре 
Трајкоски, с. М. Коњари, Прилеп. (2173) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Грозда Нед елкова, ул. „Првомај-
ска" бр. 21, Титов Велес. (2174) 

Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Те-
тово на име Џавид Илази, с. Доброште, Тетово. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од централното основно училиште „Борис 
Кидрич", с. Тработивиште, на име Славе Кацарски, 
с. Тработивиште, Делчево. (2176) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство" — с. Челопек на 
име Виктор Јовановски, с. Челопек, Тетово. (2177) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Самет Алити, с. Боговиње, Тетово. (2178) 

Сообраќајна дозвола бр. 76-60 на име Виктор 
Кочески, ул. „Васил Василевски" бр. 8. Гостивар. 

Свидетелство од I година, издадедно од Еко-
номското училиште „Чеде Филиповски" — Гости-
вар на име Невенка Наумческа, ул. „Н. Парапу-
нов "бр. 192, Гостивар. (2180) 

Свидетелств-о од П клас, издадено од ХТУЦ — 
„Б. Талески" — Прилеп на име Веле ѓорѓиески, с. 
Рилево, Прилеп. (2182) 

Свидетелства од I и П година, издадени од 
училиштето „К. Неделковски" — Т. Велес на име 
Бошко Д. Анастасовски, с. Мартолци, Т. Велес. 

Возачка возвола бр. 1078. издадена од ОВР — 
Тетово на име Сабит Сејдија, ул. „Битолска" бр. 
27, Тетово. (2184) 

Ученичка книшка од V одделение на име Ви-
олета Поповска, с. Лешок, Тетово. (2185) 

Свидетелство на име Ангеле Цветаноски, с. 
Брвеница, Тетово. (2186) 

Уверение дел. бр. 0301-66, рег. бр. 13 на име 
Селим Каримани. ул. „Јадранска" бр. 12, Тетово. 

Свидетелство за Vin одделение на име Драгица 
В. Ичковска, с. Дол. Лисиче, Скопје. (2188) 

Свидетелства од I и И клас, бр. 06-282/13 и 
03-275/9, издадени од Гимназијата „М. Пијаде" — 
Кр. Паланка на име Миле Дејановски, с. Дубров-
ница, Кр. Паланка. (2189) 

Свидетелство за завршен П клас, дел. бр. 
01-125, издадено од Земјоделското училиште во Ре-
сен на име Лујза Алексовска, с. Подгорци, Струга. 

Здравствена легитимација на име Цвета П. 
Јаневска, ул. „Кочанска" бр. 5, Тетово. (2191) 

Ученичка книшка за IV година, издадена од 
Средно медицинското училиште — Тетово на име 
Абибе Баложи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 45, Ки-
чево. (2194) 

Свидетелство од VHI одделение, издадено од 
Училиштето „Благој Страчков" — Т. Велес на име 
Васил Стојанов, ул. ,,Вл. Ѓорев" бр. 63, Т. Велес. 

Свидетелство за VHI одделение на име Раде 
Србиновски, с. Ратаје, Тетово. (2197) 

Здравствена легитимација на име Милевка 
Илијевска, ул. „Илинденска" бр. 48а. Куманово. 

Возачка дозвола бр. 584 на име Томислав Пе-
трески, нас. „Циглана" б.б Гостивар. (2101) 

Здравствена легитимација на име Љубен Шор-
гиљ, ул. „Ленин" бр. 259, Прилеп. (2203) 

Здравствена легитимација на име Даип Сео-
вети Камбери, с. Жеровјане, Тетово. (2204) 

Возачка дозвола бр. 2463 на име Илија Исај-
лоски, с. Д. Бањица, Гостивар. (2205) 

Работна книшка на име Љупчо Стојковски, с. 
Стрисовци, Пробишти. (2206) 

Здравствена легитимација на име Василка Ри-
стеска ул. „Партизанска" бр. 28, Прилеп. (2207) 

Здравствена легитимација на име Киро П е р е -
ски, ул. ,,В. Талески" бр 203, Прилеп. (2208) 

Здравствена легитимација на име Спасија Јо-
ваноска, ул. „Партизанска" бр. 28, Прилеп. (2209) 

Здравствена легитимацита на име Атанас Јо-
ваноски, ул. „Партизанска" бр. 2"8, Прилеп. (2210) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Трајко Стојчески, с. Манастир, Прилеп. (2211) 

Здравствена легитимација ,на име Мурат Аљи-
љи, с. Церово. Тетово. (2213) 

Книшка за повластено патување за воен инва-
лид на име Мурат Аљиљи, с. Церово, Тетово. (2214) 

Здравствена легитимација на име Шабан Ше-
рифи, с. Ранковец, Тетово. (2215) 

Возачка дозвола на име Мемет Селими, ул. 
„Момир Андоноски" бр. 10, Гостивар. (2216) 

Свидетелство од I година индустриско училиш-
те на име Веле ѓорѓиески, ул. „Драге Тодороски", 
Гостивар. (2217) 

Свидетелство за завршено Vin одделение од 
1954/55 на име Ангел Митев, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 48, Виница. (2218) 

Уверение за ѕидар, издадено од Прилеп на име 
Митко Свртинов, ул. „М. Пијаде" бр. 181, Прилеп. 

Свидетелства за Vn и Vin одделение, издадени 
од Училиштето „К. Неделков" — Т. Велес на име 
Јован Андов, ул. „Којнички пат" бр. 55, Т. Велес. 

(2223) 
Работна книшка на име Мирослав Здравевски, 

с. Теово, Т. Велес (2226) 
Здравствена легитимација на име Селвија Ф. 

Рецепи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 106, Тетово. (2228) 
Работна книшка на име Неби Абдурамани, с. 

Селце ,Тетово. (2229) 
Сообраќајна дозвола бр. 3297, издадена од ОВР 

— Тетово на име Исак Елези, с. Доброште, Тетово. 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 

9512/2729, издадена од ЗСО — Тетово на име Абдиљ-
хамит Е. Исени, с. Стримница, Тетово. (2231) 

Свидетелство бр. 06-229 на име Раде Цветков-
ски, ул. „Г. Делчев" бр. 6г Гостивар. (2232) 

Здравствена легитимација на име Ѓуљсерем 
Камбери, ул. „Преспанска" бр. 11, Тетово. (2234) 

Индекс бр. 4819, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Никола Јовановски, 
Скопје. (2238) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Стомнаровски, Скопје. (2239) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стребра Илиевска, Скопје. (2240) 

Свидетелство за Ш година, издадено од ЕМУЦ 
— Скопје на име Драгица ѓорѓиева, Скопје. (2241) 

Оружен лист бр. 4380, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Ја ја Зумбери, Скопје. (2242) 

Воена книшка издадена од Мостар на име Спа-
се Ѓелевски, Скопје. (2243) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Шаќира Сулејман, Скопје. (2244) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Александар Христовски, Скопје. 

(2245) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Афродита Марковска, Скопје. (2246) 
Работна книшка рег. бр. 5247, сер. бр. 164841, 

издадена од Крагујевац на име Милутин Раден-
ковиќ, Скопје. (2247) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „29 ноември" Скопје на име Љубомир 
Пешевски, Скопје. (2248) 

Работна книшка издадена од Дебар на име 
Боге Ристевски, Скопје. (2249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јонуз Јашари, Скопје. (2250) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јана Миј алчева, Скопје. (2253) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „14 ноември" — Г. Петров П, на име 
Лидија Кипријановска, Скопје. (2254) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Зоран Хреља, Скопје. (2255) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Сејменов, Скопје. (2256) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
CKonie на име Сабри И. Дурмиш, Скопје. (2257) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ско^е на име Џемиле Шабанова, Скопје. (2258) 

Работна книшка издадена од Кр Паланка на 
име Блаже Ристовски, с. Марино, Скопје. (2259) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ан-
гелина Трпчевска, Скопје. (2260) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Спасовска, Скопје. (2261) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Танас Настовски, Скопје. (2262) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Та-
нас Настовски, Скопје. (2263) 

Свидетелство за I година, издадено од УЗУС 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Ефтим Ива-
новски. Скопје. (2254) 

Уверение бр. 1253, за висококвалификуван ра-
ботник — тарацер, издадено од Градежното за-
наетчиско претпријатие „Ударник" — Скопје на 
име Фадил Рамановски. Скопје. (2265) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Есат Муратов, Скопје. (2266) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ми-
лаим Зеќири, Скопје. (2267) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоје Димитров, Скопје. (2268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Охрид на име Темелко Таневски, Скопје. (2269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ризван Дрндар, Скопје. (2270) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сабедин Имери, Скопје. (2271) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Цветковски, Скопје. (2272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Величковски, Скопје. (2273) 

Оружен лист бр. 6732, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Стефче Зафировски. Скопје. (2274) 

Работна книшка издадена од Кавадарци на име 
Ката Ставрова, Скопје. (2275) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Никола Карев "— Скопје на име То-
дорка Трембелиева, Скопје. (2276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нефизе Етем, Скопје. (2277) 

Здравствена легитимација^ издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божо Николиќ, Скопје. (2280) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Божо Николиќ, Скопје. (2281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Петровски, Скопје. (2282) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зељеп Селимова, Скопје. (2283) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Трпко Богоевски, Скопје. (2284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методи Тројачанец. Скопје. (2285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Пецо Силјановски, ул. „Гургур" бр. 
20, Битола. (2286) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Александар Заболотни, Скопје. (2287) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Олга Костова, Скопје. (2288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ридван Зекировиќ, Скопје. (2289) 

Службена карта за бесплатно патување на 
релација Скопје — Куманово и обратно, издадена 
од Ж Т П — сообраќаен погон — Скопје на име 
Бранко Кузмановски, Скопје. (2290) 

Воена книшка издадена од В.П. 5322/4 — Бео-
град на име Цветан Стојановски, Скопје. (2291) 

Работна книшка издадена од Крушево на име 
Тихомир Најдовски, Скопје. (2292) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гра-
дежното училиште „Здравко Цветковски" — Скоп-
је на име Божин Блажевски. Скопје. (2293) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Драган Горгиев, Скопје. (2294) 

Воена книшка издадена од Сарајево на име 
Мире Славевски, Скопје. (2295) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Костовски, Скопје. (2296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Христинка Бицевска, Скопје. (2297) 

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје 
на име Тана Никодинова, Скопје. (2298) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Ристовска, Скопје. (2299) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Звезда Цветановска, Скопје. (2302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Паца Ѓорѓиева, Скопје. (2303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Пешкир, Скопје. (2304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Димовска, Скопје. (2305) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ќани Бела, Скопје. (2306) 

КОНКУРСИ 
Советот во поширок состав на Клиниката за 

очни болести при Медицинскиот факултет во Скоп-
је, на својата втора редовна седница одржана на 
ден 26. II. 1973 година, врз основа на член 20 од 
Законот за основите на изборниот систем во орга-
низациите на здружениот труд. членовите 321 и 
323 од Статутот на Медицинскиот факултет во 
Скопје, како и член 86 од Статутот на ООЗТ — 
Клиника за очни болести при Медицинскиот фа-
култет — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за работното место директор на Клиниката 

— реизбор 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
а) општите услови предвидени со Основниот 

закон за работните односи; 
б) да е лекар-специјалист — офталмолог; 
в) да има работно искуство над 10 години, од 

кои најмалку 5 на раководни работни места; 
г) предност имаат лицата кои особено се ис-

такнуваат во научно-истражувачката и научно-
наставната дејност и имаат објавени научни тру-
дови од областа на офталмологијата. 

Молбите со документи за школската и струч-
ната спрема да се достават до Секретаријатот на 
Клиниката во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (411) 
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НАСКОРО ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

со објаснувања и обрасци 
Приготвиле: Вера Терзиева и Новак Марковски, 

советници во Републичкиот секрета-
ријат за законодавство и организација 

Збирката ги содржи сите прописи за изборниот 
систем во организациите на здружениот труд, и 
тоа: 

— Законот за основите на изборниот систем во 
организациите на здружениот труд; 

— одредбите од Основниот закон за избор на 
работнички совети и други органи на управување 
во работните организации што се во сила; 

— одредбите од Законот за избирачки списоци 
што се однесуваат на избирачките списоци во ра-
ботните организации; и 

— Резолуцијата за остварување на Уставниот 
амандман XV. 

Збирката содржи и објаснувања на прописите 
за изборниот систем, кои ќе да олеснат примената 
на Законот за основите на изборниот систем во ор-
ганизациите на здружениот труд и ќе значат го-
лема помош за поблиско уредување на прашањата 
во врска со изборите со општите акти на органи-
зациите на здружениот труд. 

Во Збирката се разработени тезите за општиот 
акт за избор на работнички совети и други ор-
гани на организациите на здружениот труд. 

Во Збирката се дадени и обрасци за сите деј-
ства во врска со изборот и отповикувањето на чле-
новите на работничкиот совет, како и за именува-
њето и разрешувањето на директорите. 

Цена 45.— динари. 
Порачки прима Претплатната служба на 

Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, Пошт. 
фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 401-1-16 
кај Службата на општественото книговодство — 
Скопје. 

Конкурсната комисија за упатување на лекари 
на специјализација при Медицинскиот центар во 
Струмица, распишува 

К О Н К У Р С 
за упатување на лекари и стоматолози на специја-

лизација по следните гранки на специјалност: 
1. Педијатрија — 2 лекари 
2. Неуропсихијатрија — 1 лекар 
3. Офталмологија — 1 лекар 
4. Оториноларингологија — 1 лекар 
5. Ортодонција — 1 стоматолог 
6. Протетика -— 1 стоматолог 
7. Орална стоматохирургија — 1 лекар 
8. Детска превентива — 1 стоматолог 
Кандидатите за горните специјалности треба да 

ги исполнуваат условите предвидени со Законот 
за здравството. 

Молбите со приложената потребна документа-
ција се доставуваат до конкурсната комисија за 
упатување на лекари на специјализација при Ме-
дицинскиот центар во Струмица. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (410) 

Конкурсната комисија за засновање и поеста-
нување на работни односи при Деловното здруже-
ние „Македонијакооп" — експорт-импорт — Скопје, 
распишува 

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

во Претставништвото во Загреб: 
1. Раководител на секторот за сточарство 
2. Помошник раководител на секторот за сто-

чарство 
3. Шеф на деловница 
4. Виши референт 
5. Девизен референт — кореспондент 
У с л о в и : 
1. Квалификуван сточарски работник со 20 го-

дини работен стаж поминат на раководни работни 
места и знаење на италијански јазик. 

2. Квалификуван сточарски работник со 20 го-
дини работен стаж поминат на раководни работни 
места. 

3. Средна стручна подготовка и 12 години ра-
ботен стаж во сточарска струка. 

4. Осмогодишно училиште со 4 години работен 
стаж во сточарска струка и знаење на италијански 
јазик. 

5. Средна стручна подготовка, 10 години ра-
ботен стаж и знаење на италијански и германски 
јазик. 

Пријавите се поднесуваат до конкурсната ко-
мисија на адреса „Македонијакооп" — Скопје, ул. 
Цветан Димов б.б., поштенски фах 195. 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
работните места. (409) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

70. Уредба за поблиските услови за користење 
и враќање на средствата од задолжителниот 
заем за стабилизација на стопанството — 241 

71. Одлука за утврдување на личните доходи 
и трошоците на функционерите и работни-
ците што ги именува односно назначува 
Извршниот совет или што се именуваат од-
носно назначуваат во согласност со Изврш-
ниот совет — — — — — — — — — 241 

72. Наредба за изменување на Наредбата за -
одредување ловостој на одредени видови ри-
би и ракови — — — — — — — — 242 

73. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 37/72 од 11 јануари 1973 година - 243 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

27. Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи остварени 
во годините 1961, 1962. 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970 и'1971 на ниво на лич-
ните доходи од 1972 година — — — — 244 

28. Одлука за утврдување најнизок износ на 
привремениот надоместок на инвалидите па 
трудот кои чекаат вработување — — — 244 

29. Одлука за утврдување најнизок износ на 
материјалното обезбедување на инвалидите 
на трудот — — — — — — — — — 244 

,30. Одлука за измена на Одлуката за форми-
рање и работење на Фондот на солидарно-
ста на здравственото осигурување на ра-
ботниците — — — — — — — — — 245 

31. Одлука за надоместок на патните трошоци 
на осигурените лица — — — — — — 245 

32. Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — — 246 

33. Одлука за височината на износот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош — — 246 

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

бата на општественото книговодство. Печат Графички завоЈ „Гоце Делчев" - Скопје 


