
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 5 јуни 1972 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

187, 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА 
ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И 
УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-

СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за продолжување на 
важноста на Одлуката за највисоките износи на 
надоместоците за работата и услугите на Службата 
на општественото книговодство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 
1972 година. 

Бр. 03-1399 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА 
ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И 
УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-

СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 

Се продолжува важноста на Одлуката за нај-
високите износи на надоместоците за работите и 
услугите на Службата на општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67). 

Член 2 

Одлуката од член 1 на овој закон останува во 
сила до донесувањето на тарифата за надоместокот 
на услугите на Службата на општественото книго-
водство во Републиката, а најдоцна 3 месеци по 
донесувањето на републичкиот закон на Службата 
на општественото книговодство. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а членот 1 ќе се применува од 1 јуни 
1972 година. 

188. 

Врз основа на член 3 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за државните празници 
на Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 15/72), Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на 43-та седница одржана 
на 8 мај 1972 година, го утврди пречистениот текст 
на Законот за државните празници на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Пречистениот текст на Законот за државните 
празници на Социјалистичка Република Македонија 
ги опфаќа Законот за државните празници на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 16/65) и Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за државните праз-
ници на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 15/72). во кои е оз-
начено времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 03-1350 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

Член 1 
За државни празници на Социјалистичка Ре-

публика Македонија се прогласуваат: а) 2 август 
—• денот на Илинденското востание и одржувањето 
на 1-то заседание на АСНОМ; и б) 11 Октомври — 
денот на народното востание во Македонија. 

Член 2 
Во деновите на државните празници не се ра-

боти. 
Доколку државниот празник паѓа во недела, не 

се работи наредниот работен ден. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд и другите 

организации и органи се должни да обезбедат трај-
но и непречено вршење на дејностите односно ус-
лугите и во деновите на државните празници, ако 
во случај на прекин на вршењето на дејноста од-
носно услугата би настапиле .потешки последици за 
општествената заедница и граѓаните. 

Организациите и органите од претходниот став 
ги определува општината. 

Член 4 
За време на државните празници, работникот 

има право на одмор. При утврдувањето на висината 
на неговото учество во распределбата на средствата 
за лични доходи овие денови се сметаат како по-
минати на работа. 
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189. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРИ", бр. 9/65 и 5/67), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се доделуваат 
ЗОО илјади динари на Фондот за солидарност за 
отстранување на последиците од епидемијата од 
големи сипаници во САП Косово. 

2. Средствата од претходната точка ќе се кори-
стат за спроведување на мерките за борба против 
карантинските заболувања. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се до-
делуваат без обврска на враќање. 

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

Бр. 12-1712/1 
16 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

190. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот 1967—1970 го-
дина на подрачјето на град Скопје („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДИС-
ЛОЦИРАЊЕ НА БАРАКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОВРШУВА-
ЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДАТА НА 
НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИ-
БЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" — 

СКОПЈЕ 

1. Од ^распределените средства утврдени во чле-
нот 1 од Законот за санирање и изградба на несто--
лански објекти што се од општ интерес на Репуб-
ликата во периодот 1967—1970 година на подрач-
јето на град Скопје („Службен весник на СРМ". 
бр. 20/67 и 32/68), се доделуваат: 

— 880.000 динари на Извршниот совет за нами-
рување на трошоците за дислоциран^ на бараки за 
потребите на Извршниот совет; и 

— 2.200.000 на Народната и универзитетска биб-
лиотека „Климент Охридски" за намирување на 
трошоците за довршување изградбата на објектот. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

3. Доделените средства од точката 1 на оваа 
одлука на корисниците ќе им се стават на распо-
лагање во текот на 1972 година. 

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

Бр. 12-1525/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

191. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците од Народно-
ослободителната војна („Службен весник на СРМ", 
бр. 26/68), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ-
НОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈ-
НА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ 

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците од Народноослободителната војна се усо-
гласува со движењето на просечните трошоци на 
животот во Републиката, така да истото се зголе-
мува за 17,2% од 1 јануари 1972 година. 

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

Бр. 12-1410/1 
9 ма ј 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

192. 
Врз основа на член 13 од Законот за воените 

инвалиди од војните („Службен весник на СРМ" ; 
бр. 17/69 и 32/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ 
ДОДАТОК СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧ-

НИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ 

1. Инвалидскиот додаток се усогласува со дви-
жењето на просечните трошоци на животот во Ре-
публиката така да истиот се зголемува за 17,2% од 
1 јануари 1972 година. 

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

Бр. 12-1411/1 
У мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

193. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ 
ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата пора-
ди истекот на мандатот член на Советот на Е к о -
лошкиот музеј во Скопје на: 

— Горѓи Јанчевски. 
2. За член на Советот на Етнолошкиот музеј во 

Скопје, со мандат од две години, се именува: 
— Тома Леов, директор на Ансамблот за народ-

ни игри и песни „Танец" — Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1603/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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194. 
Врз основа на член 15 став 1 алинеа 3 во врска 

со член 32 од Законот за театрите и другите сцен-
ско-уметнички установи („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И 

ПЕСНИ „ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 

1. Се именуваат за членови на Советот на Ан-
самблот за народни игри и песни „Танец" во Скоп-
је и тоа: 

а) со мандат од две години: 
—• Трајан Бафтировски, секретар на Матицата 

на иселениците на Македонија; 
— Рада Петрова-Малкиќ, костимограф во На-

родниот театар — Скопје; и 
— Ајри Османов, член на Градската конферен-

ција на СКМ во Скопје. 
б) со мандат од една година: 
— Нада Гајиќ, наставник во Средното музичко 

училиште во Скопје; и 
— Драган Топчиевски, секретар на Просветно-

културната заедница на СР Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1599/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

195. 
Врз основа на член 22 став 7 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 
40/72), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИ-
РЕКТОР НА УКИНАТИОТ СЕРВИС ЗА 
ЗГРАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешува од должноста директор на у р -
натиот Сервис за згради за потребите на Собрание-
то на СРМ и Извршниот совет, Вукашин Ѓорѓиов-
ски и се именува за помошник на секретарот на 
Извршниот совет. 

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

Бр. 12-1674/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

196. 
Врз основа на член 8 од Законот за определу-

вање на работите што ги врши Радиотелевизија 
Скопје („Службен весник на СРМ". бр. 4/66), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-

ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

СКОПЈЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Радио-
телевизија Скопје на: 

— Љупчо Арнаудовски, 
— Сејфедин Сулејмани. 

— Д-Р Драган Тодоровски, и 
— душан дрвенковски. 
2. оа членови на советот на Радиотелевизија 

скопЈе, со мандат од две години, се именуваат: 
— д-р Глигор Тодоровски, директор на Инсти-

тутот за национална историја; 
— Благоја михов, секретар на Секретаријатот 

за односи со странство на .извршниот совет; 
— Б л а ж е Филиповски, потпретседател на Со-

јузот на студентите на Македонија; и 
— џевдет Мустафа, директор на Албанско-тур-

скиот театар во Скопје. 
б. ива решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ке се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1597/1 Претседател 
9 маЈ 19/2 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

197. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ 
МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата член 
на Советот на Природно-научниот музеј во Скопје 
поради истекот на мандатот на : 

— Благоја Петровски. 
2. За член на Советот на Природно-научниот 

музеј во Скопје, со мандат од две години, се име-
нува: 

— Наум Ристовски, правник во Фабриката 
„Карпош" во Скопје. 

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

Бр. 12-1600/1 Претседател 
9 мај 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

198. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ, бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ 

МУЗЕЈ 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Архео-
лошкиот музеј во Скопје на: 

•— Тихомир Арсовски, и 
— Ристо Дам јановски. 
2. За членови на Советот на Археолошкиот му-

зеј во Скопје, со мандат од две години, се имену-
ваат: 

•— Киро Муратове™, дипл. инженер-архитект 
во Проектантската организација на ГП „Пелагони-
ја" — Скопје; и 

— Горѓи Мангар. новинар во НИП „Нова Ма-
кедонија — Скопје. 

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

Бр. 12-1602/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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199. 
Брз основа на член 2 став 2 од Законот за усо-

гласување на прописите за одделни установи осно-
вани од републички органи („Службен весник на 
СРM, бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА 

КУЛТУРНО - ПРО СВЕТЕН И НАСТАВЕН 
ФИЛМ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Заводот 
за културно-просветен и наставен филм во Скоп-
је на: 

— Радмила Поповска, 
— Никола Поповски, и 
— Александар Андреевски. 
2. За членови на Советот на Заводот за кул-

турно-просветен и наставен филм во Скопје, со 
мандат од две години, се именуваат: 

— Трајче Попов, филмски режисер од Скопје; 
— Ѓорги Делчев, асистент на Филозофскиот 

факултет во Скопје; и 
— Димитар Башевски, новинар во НИП „Нова 

Македонија" во Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1598/1 Претседател 
9 мај 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

200. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

I. За советник на републичкиот секретар за ин-
дустрија и трговија, се именува Илија Анастасов, 
досегашен раководител на сектор во истиот Секре-
таријат. 

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

Бр. 12-1675/1 Претседател 
9 мај 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

201. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 43 став 4 

од Законот за републичката управа („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕК-
ТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ 

ПРАШАЊА 

I. За советник на директорот на Републичкиот 
завод за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања се именува Блажо Анастасов, дипл. правник 
во истиот Завод, 

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

Бр. 12-1676/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

202. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ", бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ 
ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Истори-
скиот музеј во Скопје на: 

•— Драган Ташковски. 
2. За член на Советот на Историскиот музеј во 

Скопје, со мандат од две години, се именува: 
— Дамјан Лепчевски, советник во Републич-

киот завод за унапредување на школство™. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1604/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 

203. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За -

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА ВО БИТОЛА 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Вишата 
техничка школа во Битола на: 

— Костадин Лозановски. 
2. За член на Советот на Вишата техничка 

школа во Битола, со мандат од две години, се име-
нува: 

— Живко Поповски, дипл. инж. на работа во 
Фабриката за фрижидери — Битола. 

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

Бр. 12-1605/1 
9 мај 1972 година 

Скопје 

204. 
Врз основа на член 50 став 1, алинеа 3 од За -

конот за заштита на спомениците на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 16/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата на: 

— Мицко Мицев, 
— Петар Муличковски, и 
— Панде Поповски. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р Ксенте Богоев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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2. За членови на Советот на Републичкиот за-
вод за заштита на спомениците на културата, со 
мандат од две години, се именуваат: 

— Михајло Банде, советник во Градската кон-
ференција на ССРНМ •— Скопје; 

— Драган Шојлев, инженер — советник во За -
водот за урбанизам на град Скопје; и 

— Наџи Салих, Републички сојуз на Здруже-
нијата на боречките организации на борците од 
НОБ на Македонија. 

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

Бр. 12-1601/1 Претседател 
9 мај 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с .р . 

205. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА НА-
ЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВ-
КИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. За помошник на началникот на Бирото за 
претставки и поплаки во Извршниот совет, се наз-
начува Ахмед Сејфулахи, досегашен секретар на 
Собранието на општината Прешево. 

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

Бр. 12-1673/1 Претседател 
9 мај 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р 

206. 
Врз основа на член 49» алинеа 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НАРЕДБАТА 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ 
ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ 

I 

Во Наредбата за определување ловостој на од-
редени видови риби и ракови („Службен весник на 
СРМ", бр. 13/69, 20/70, 31/70 и 36/71) во одделот I, 
на крајот на ставот 2 се брише точката и се дода-
ваат зборовите: „и на реката Радика со сите при-
токи, на подрачјето на Националниот парк „Ма-
врово" од 1. VI. 1972 година до 1. VI. 1974 година". 

II 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Бр. 08-980/1 
(9 мај 1972 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА 

62. 
Врз основа на точка втора став 1 од Одлуката 

?а регулирање работата на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Битола, 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Битола, на седницата 
одржана на 8 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА ЗА 1972 ГОДИНА 

Се усвојува финансискиот план на средствата 
на Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Битола за 1972 година, кој содржи: 

1. За задолжителни видови на здравствена 
заштита: 

— вкупни приходи •— — •— — 17.373.680,00 дин. 
издвојување за резервен фонд 723.900,00 „ 

— приходи по издвојување —• •— 16.649.780,00 дин. 
— вкупни расходи — — •— — 17.470.656,00 „ 

вишок на расходи над прихо-
дите — — — — — — — 820.876,00 дин, 

2. За случај на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести: 

— вкупни приходи — — — —• 2.661.645,00 дин. 
издвојување за резервен фонд 110.900,00 „ 

приходи по издвојување — — 2.550.745,00 дин. 
вкупни расходи — •—• — — 2,080.496,00 „ 
вишок на приходите над расхо-
дите — — — — — — — . 470.249,00 дин. 

3. За правата од здравствената заштита 
над задолжителните видови и други права 

од здравственото осигурување: 

вкупни приходи — — — — 27.547.285,00 дин. 
издвојување за резервен фонд 1.146.200,00 „ 

— приходи по издвојување — — 26.401.085,00 дин. 
— вкупни расходи —• — — — 26.050.458,00 „ 

вишок на приходи над расхо-
дите — — — — — — — 350.627,00 дин. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се применува од 1 јануари 1972 го-
дина. 

05-бр. 844 
8 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на работниците — Битола 

Потпретседател, 
Томе Дуровски, е. р. 
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63. 
Врз основа на член 87 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/71) и точка осма од Одлу-
ката за регулирање работата на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Би-
тола („Службен весник на СРМ", бр. 43/71), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Битола, на својата седница одр-
жана на 8 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ОД-
БОР ДА СКЛУЧУВА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВ-
СТВЕНИ И ДРУГИ УСТАНОВИ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I 
Се овластува Извршниот одбор, во името на 

Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците •— Битола, да склучува 
договори и да врши измени и дополнувања на склу-
чените договори со здравствените установи од под-
рачјето на заедницата, како и да одлучува за тро-
шењето на средствата во спроведувањето на здрав-
ственото осигурување до износ од 50.000,00 (педесет 
илјади) динари. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 14-845 
8 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на работниците — Битола 

Потпретседател, 
Томе Дуровски, е. р. 

64. 
Врз основа на член 87 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРИ", бр. 21/71). Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Битола, на седницата одржана на 8 мај 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 

Во Одлуката за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работење 
на заедницата и пресметување и плаќање на при-
донесите на здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 43/71), во членот 3 по збо-
ровите „а се осигурени според Законот" се додаваат 
зборовите „односно задолжително се осигурени". 

Член 2 

Членот 5 се брише, а членовите 6 и 7 стану-
ваат 5 и & 

Член 3 
Во членот 8 кој станува член 7 во третиот ред по 

зборот „болести", се додаваат зборовите „и посеб-
ниот придонес за користење на здравствената за-
штита во странство". 

Член 4 
во членот 11 кој станува член 10 во ставот 2 точ-

ката 3 се менува и гласи: „Остварување правата од 
здравствената заштита над задолжителните видови 
и други права од здравственото осигурување". 

Член 5 
Во членот 12 кој станува член 11 ставовите 2, 3 и 4 

се бришат. 
Член 6 

Во членот 14 кој станува член 13 во ставот 2 збо-
ровите „посебни сметки", се заменуваат со зборовите 
„посебна сметка". 

Член 7 
Во членот 15 кој станува член 14 по првиот став, 

се додава нов став кој гласи: „Стручната служба 
на заедницата за своето работење води посебна 
книговодствена евиденција согласно со Законот за 
книговодството на работните организации од оп-
штествените дејности („Службен весник на СРМ", 
бр. 11/69). 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 8 
Во членот 16 кој стацува член 15 ставот 2 се ме-

нува и гласи: „Височината на надоместокот на струч-
ната служба на заедницата за вршење на работите за 
сметка на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија и Републичкиот 
фонд за додаток на деца и Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците, ќе се. утвр-
дува спогодбено помеѓу заедницата и погоре наве-
дените органи". 

Член 9 
Во членот 15 се додаваат три нови члена 15а, 

156 и 15в кои гласат: 

„Член 15а 
Се овластува Сојузот на заедниците на здрав-

ственото осигурување на работниците на Македо-
нија да донесе: 

1. Правилник за утврдување на основицата и 
за начинот на кој ќе се пресметува плаќањето на 
придонесите за здравствено осигурување, и 

2. Одлука за утврдување на оеновиците за пре-
сметување и плаќање на придонесите на здравстве-
ното осигурување на работниците за одделни кате-
гории осигуреници. 

Член 156 
До донесувањето на Правилникот за утврду-

вање на основиците и за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на придонесите за здравствено 
осигурување и Одлуката за утврдување на основи-
ците за пресметување и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување на работниците за оддел-
ни категории осигуреници, привремено ќе се при-
менуваат соодветните одредби од Правилникот за 
утврдување на основиците и за начинот на пресме-
тувањето и плаќањето на придонесите на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/69 и 12/71), Одлуката за придонесите за социјал-
но осигурување и за основите за определување на 
правата по основа на социјалното осигурување на 
лицата вработени во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/68 и 58/70) и Одлуката за придонесите 
на здравственото осигурување во постојани износи 
и за постојаните основици за пресметување на при-
донесите за одделни категории осигуреници („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 32/70), до колку не се во 
спротивност со Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението и општите акти на Заед-
ницата донесени за извршувањето на тој закон, 
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Член 15в 
Обврзникот за уплатување на придонесите за 

здравствено осигурување е должен придонесите да 
ги уплатува со посебен налог-уплатница со ознака 
на периодот на кој се однесува исплатата на лич-
ниот доход, основицата, стапките и износот на при-
донесите и тоа: 

1. придонесите за здравствено осигурување кои 
се пресметуваат и плаќаат од личниот доход; 

2. придонесите за здравствено осигурување на 
работниците во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

3. посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство и придонесите за 
здравственото осигурување кои се плаќаат во по-
стојани месечни износи". 

Член 10 

Членот 17 станува член 16. 

Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 05-847 
8 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на работниците — Битола 

Потпретседател, 
Томе Џуров ски. е. р. 

65. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Битола, на седницата одржана на 
8 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕ-
СТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ-

ТЕ ЛЕКОВИ ВО 1972 ГОДИНА 

бб. 
Врз основа на точка втора, став 1 од Одлуката 

за регулирање работата на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Битола и 
членот 13 од Одлуката за привремено регулирање 
на одделни прашања во врска со финансирањето 
на здравственото осигурување, финансиското рабо-
тење на заедницата и пресметувањето и плаќањето 
на придонесите на здравственото осигурување, Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците — Битола, на седницата одржа-
на на 8 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 

НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
ЗА 1972 ГОДИНА 

I 

Стапката за задолжително издвојување на сред-
ства во резервниот фонд на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Битола за 
1972 година се утврдува на 4,16%, од вкупните при-
ходи на Заедницата. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување, а ќе се применува од 1 јануари 1972 го-
дина. 

05-бр. 843 
8 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
•на работниците — Битола 

Потпретседател, 
Томе Џур овски, е. р, 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА 

67. 
Врз основа на точка втора став 1 од Одлуката 

за регулирање работата на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците —• Битола. 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Битола, на седницата 
одржана на 9 мај 1972 година, донесе 

Во точката прва на Одлуката за височината на 
постојаниот износ на учеството на осигурените лица 
во трошоците за користење на издадените лекови 
во 1972 година бр. 14-1979 („Службен весник на 
СРМ", бр. 14/71), бројката 2,50 во четвртиот ред се 
заменува со бројката „2,00". 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА 
ЗА 1372 ГОДИНА 

Член 1 

И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 06-863 
8 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на работниците — Битола 

Потпретседател, 
Томе Џуровски, е. р. 

Се усвојува финансискиот план на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Битола, кој содржи: 

1. За задолжителни видови на здравствена 
заштита 

вкупно приходи -— — 
издвојување за резерва •— — 

приходи по издвојувањето — 
вкупно расходи — — — — 
вишок на приходи —• расходи 

4.297.980 дин. 
178.800 „ 

4.119.180 дин. 
4.119.180 „ 
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2. За правата над задолжителните видови 
на здравствена заштита 

1.423.920 дин. 
59.235 „ 

вкупно приходи — — —• — ' 
издвојување за резерва —• — 

приходи по издвојување — 
вкупно расходи — — — — 
вишок на приходи — расходи 

1.364.685 дин. 
1.364.685 „ 

Член 2 
Одлуката^ стапува во сила веднаш по доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр, 05-855 
мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на земјоделците — Битола 

Претседател, 
Димче Картиновски, е. р. 

68. 
Врз основа на член 10 од Одлуката за привре-

мено регулирање на одделни прашања во врска со 
финансирањето на здравственото осигурување, ф и -
нансиското работење на Заедницата и пресметува-
њето и плаќањето на придонесите на здравственото 
осигурување („Службен весник на СРЖ", бр. 43/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Битола, на својата сед-
ница одржана на 9 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА 
СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВТОРОТО ТРИ-

МЕСЕЧЈЕ ОД 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Финансирањето на Стручната служба за врше-

ње на стручните, административните и финанси-
ските работи на заедницата во второто тримесечје 
од 1972 година, до донесување на финансискиот 
план на Заедницата за 1972 година, ќе се врши по 
пат на аконтација од средствата на Заедницата. 

Член 2 
Височината на месечната аконтација се опре-

делува на една дванаестина од одобрените средства 
од двете заедници Битола и Ресен за 1971 година, 
зголемени за 14%. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1972 го-
дина. 

05-бр. 856 
9 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на земјоделците — Битола 

Претседател, 
Димче Кајчиновски, е. р. 

69. 
Врз основа на член 87 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРЖ", бр. 21/71) и точка осма од Одлуката 
за регулирање работата на Заедницата на здравст-
веното осигурување на земјоделците — Битола 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 43/71). Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците, на својата седница одржана на 9 мај 
Ј972 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ОД-
БОР ДА СКЛУЧУВА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВ-
СТВЕНИ И ДРУГИ УСТАНОВИ ВО СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Се овластува Извршниот одбор, во името на 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Битола, да склучува 
договори и да врши измени и дополнувања на склу-
чените договори со здравствените установи од под-
рачјето на заедницата, како и да одлучува за тро-
шењето на средствата во спроведувањето на здрав-
ственото осигурување, до износ од 50.000,00 (педе-
сет илјади) динари. 

II 

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

Бр. 14-858 
9 мај 1972 година 

Битола 
Собрание на Заедницата 

на здравственото осигурување 
на земјоделците — Битола 

Претседател, 
Димче Кајчиновски, е. р. 

70. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ствено осигурување („Службен весник на СРЖ", 
бр. 21/71) и точка втора став 1 од Одлуката за ре-
гулирање работата на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Битола, Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Битола, на Седницата одржана на 
9 мај 1972. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 

НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
ЗА 1972 ГОДИНА 

Стапката за задолжително издвојување на 
средствата во резервниот фонд на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Би-
тола за 1972 година, се утврдува на 4,16% од вкуп-
ните приходи на Заедницата. 

II 

Оваа одлука влегува во сила веднаш по доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 го-
дина. 

05-бр. 857 
9 мај 1972 година 

Битола 

Собрание на Заедницата 
на здравственото осигурување 

на земјоделците — Битола 
Претседател, 

Димче Калиновски, е. р. 
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Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 355, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за про-
мет со мешани индустриски и колонијални стоки 
„Ангропромет" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница бр. 7 во село Возарци, Кавадарци. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
колонијални мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Ангропромет" — К а - , 
вадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. 
IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Лазов Герасим. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува маичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 604 од 16. VII. 1971 година. (1465) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 357, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за промет 
со мешани индустриски и колонијални стоки „Ан-
гропромет" — Кавадарци — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Продав-
ница бр. 8 во Кавадарци, ул. „ЈНА" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ме-
шани и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Ангропромет" — 
Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 
12. IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Тасев Ванчо. 
Продавницата ќе ја. потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи, 
бр. 605 од 12. VIII. 1971 година. (1466) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 359, книга ИТ е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за про-
мет со мешани индустриски и колонијални стоки 
„Ангропромет" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд без својство на правни лице — Про-
давница бл. 10 во Кавадарци, ул. „Жртви на Фа-
шизмот" бб. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мешани и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие мАнгоопромет" — 
Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 
12. ТУ. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Јорданов Вано. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето*. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 607 од 12. VIII. 1971 година. (1467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 567, страна 343, книга III е запишано под 
фирма: „Борово" — југословенски комбинат за гу-
ма и обувки — Борово — Организација на здру-

жен трун без својство на правно лице — Продав-
ница во Титов Велес II, ул. „Димитар Влахов" бр. 
59. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет на мало со чевларски стоки сопственост на 
комбинатот како и производи на други производи-
тели кои го надополнуваат асортиманот на сопстве-
ното производство. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Борово" — југословенски комбинат за гума и 
обувки — Борово, со одлуката од одржаната сед-
ница на 8. I. 1970 година. 

В. д. раководител на продавницата е Тодорова 
Славка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 400 од 13. VII. 1971 година. (1360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна354, книга VI е запишана под 
фирма: Трговска работна организација за промет 
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — увоз-
извоз — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница бензин-
ска пумпа во Градско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на нафта и нафтени де-
ривати, на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација за промет 
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — увоз-
извоз — Скопје, со одлуката бр. 1652 од 19. II. 1970 
година, од одржаната седница на 23. XII. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Нацковски 
Киро. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 786/70 од 21. VI. 1971 година. (1361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 218, страна 587, книга I е запишана под 
фирма: Претпријатие за автотранспорт и шпеди-
ција — Титов Велес — Организација на здружен 
труд без војство на правно лице —• Автобуска ста-
ница во Титов Велес. ул. „Васил Левски" бб. Пред-
мет на работењето на автобуската станица е про-
дажба на билети. 

Автобуската станица е основана од работнич-
киот совет на Претпријатието за автотранспорт и 
шпедиција — Титов Велес, со одлуката бр. 04-4706 
од 27. X. 1970 година, од одржаната седница на 20. 
VII. 1970 година. 

Раководител на автобуската станица е Перков 
Тихо. 

Автобуската станица во Титов Велес ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 857/70 од 30. VII. 1971 година. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 305, книга III е запишана под 
фирма: Агрокомбинат „Лозар" — Титов Велес — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во село Отовица. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет на 
мало со колонијално-прехранбени и мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Агрокомбинатот „Лозар" •— Титов Велес, со од-
луката бр. 02-2237 од 9. X. 1969 година, од одржа-
ната седница на 8. X. 1969 година. 
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Раководител на продавницата е Давитков Васил. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 35/70. (1363) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 305, книга III е запишана под 
фирма: Агрокомбинат „Лозар" —• Титов Велес — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во село Рудник, Титов-
велешко. Предмет на работењето на продавницата 
е промет, на мало, со мешани колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Агрокомбинатот „Лозар" — Титов Велес, со од-
луката бр. 02-2172 од 9. X. 1969 година, од одржа-
ната седница на 8. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Давитков Ва-
сил. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.36/70 од 29. VII. 1971 година. (1364) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 305, книга III е запишана под 
фирма: „Агрокомбинат „Лозар" — Титов Велес — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. 
„Народен фронт" бб. Предмет на работењето на 
продавницата е промет на мало со млеко и млечни 
производи, сувомесни производи, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и др. пакувани прехранбени 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Агрокомбинатот „Лозар" — Титов Велес, со од-
луката бр. 02-297 од 22. I. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Трајков Бори-
воје. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 109/70 од 29. VII. 1971 година. ' (1365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 303, книга II е запишано под 
фирма: „Нов живот" — угостителско претпријатие 
— Тетово — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Бифе во Тетово, ул. 
„Илинденска" бр. 103. Предмет на работењето 
на бифето е продавање на сите видови прехран-
бени артикли, алкохолни и безалкохолни и други 
пијалоци, приготвување на скара и слично од ра-
ботењето на работната организација. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Нов живот" — угостителско претпријатие — Те-
тово, со одлуката бр. 175 од 1. VIII. 1970 година, 
од одржаната седница на 21. VII. 1970 година. 

Раководител на бифето е Далковски Димитар. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 781/70 од 30. VI. 1971 година. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 329, страна 751, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за индустриски сто-

ки на мало „Кармин" — Скопје — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница во Скопје, ул. „Београдска" бр. 34. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало на парфимериско-козметчки препарати, би-
жутерија, кожна галантерија и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за индустриски стоки 
на мало „Кармин" — Скопје, со одлуката бр. 159 од 
30. VIII. 1969 година, од одржаната седница на 28. 
VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Петковски Со-
кол. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 715 од 6. VII. 1971 година. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 768, книга VI е запишана под 
фирма: Трговска работна организација за промет со 
нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — увоз-
извоз — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Бензинска пумпа — 
на граничниот премин на грчко-југословенската 
граница — Гевгелија. Предмет на работењето на 
бензинската пумпа е вршење промет со нафта и 
нафтени деривати на граничниот премин Богоро-
дица — Гевгелија. 

Бензинската пумпа е основана од работничкиот 
совет на Трговската работна организација „Југо-
петрол — увоз-извоз — Скопје, со одлуката бр. 
5374 од 15. V. 1971 година, од одржаната седница 
на 11. V. 1970 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Цуклев 
Ангел. 

Бензинската пумпа ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 674 од 30. VII. 1971 година. (1459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 367, страна 339, книга II е запишано след-
ното: Услужното претпријатие за поправки на елек-
троуреди и моторни возила „Сервис" (скратен .назив 
Електро! и автсмеханички услужен сервис „Сервис") 
— Гостивар, е конструирано на 10. Ш. 1971 година 
согласно со записникот од првата седница на ра-
ботната заедница, одржана на 10. III. 1971 година. 

Согласно со одлуката на работната заедница 
бр. 01-54 од 7. VII. 1971 година на досегашниот в. д. 
директор Ѓуровски Стојан, му престанува правото 
за потпишување поради разрешување од должност. 

За директор на претпријатието согласно со од-
луката бр. 01-58 од 7. VII. 1971 година се именува 
Каранфиловски Живоин кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, заедно со Буревски Антоние. 

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

бр. 319 од 11. VIII. 1971 година. (1460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 357, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за про-
мет со мешани индустриски и колонијални стоки 
„Ангропромет" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница бр. 3 во Кавадарци, ул. „Жртви на ф а -
шизмот" бб. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мешани и колонијални стоки. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Ангропромет" — Ка-
вадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. 
IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Лазов Боро. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 600 од 12. VIII. 1971 година. (1461) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 357, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за про-
мет со мешани индустриски и колонијални стоки 
„Ангропромет" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница бр. 5 во село Сопот. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мешани и 
колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Ангропромет" — Ка-
вадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. 
IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Наумова Анге-
лина. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 602 од 12. VIII. 1971 година. (1462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 153, страна 357, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за промет 
со мешани индустриски и колонијални стоки „Ан-
гропромет" — Кавадарци — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Продав-
ница бр. 6 во село Росоман. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мешани и коло-
нијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Ангропоромет" — К а -
вадарци, со одлуката од одржаната седница на 22. 
IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Ралев Блажо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 603 од 12. VIII. 1971 година. (1463) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот четвртаст штембил и округли печат 

под назив: „Трговско претпријатие „ЗЕМ-Промет" 
— Скопје", се огласуваат за неважни. (1340) 

Загубениот округли печат на средина со број 1 
под назив: „Трговско претпријатие „ЗЕМ-Промет" 
— Скопје, се огласува за неважен, 

МАЛИ ОГЛАСИ 

С П И С О К 

на лицата на кои им се поништуваат поедини вон-
редни испити што ги полагале во јануарската ис-
питна сесија при Основното училиште „Злате Дам-
ј а н с к и " од село Вруток во 1971/72 учебна година 
и тоа: 

1. Свидетелство за завршено основно училиште 
бр. 14/8 од 17. I. 1972 година на име Јелица Русева, 
Гостивар. (1440) 

2. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Нада Манева, Гостивар. (1441) 

3. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Саќип Бајрами, Гостивар, (1442) 

4. Свидетелство бр. 14/18 од 24. I. 1972 година 
за завршено основно училиште на име Нике Јова-
носки, Гостивар. (1443) 

5. Свидетелство бр. 14/12 од 24. I. 1972 година 
за завршено основно училиште на име Анкица Бо-
жиновска, Гостивар. (1444) 

6. Свидетелство за завршено основно училиште 
под бр. 14/16 од 24. I. 1972 година на име Јованка 
Апостоловска, е. Врапчиште, Гостивар. (1445) 

7. Вонреден испит за VI и VII одделение на име 
Јагода Димитриевека, Гостивар. (1446) 

8. Вонреден испит на дел предмети од VIII од-
деление на име Гани Бајрами. Гостивар. (1447) 

9. Свидетелство бр. 14/3 од 17. I. 1972 година 
за завршено основно училиште на име Бошко Е ф -
тоски, Гостивар. (1448) 

10. Свидетелство за завршено основно учили-
ште под бр. 14/9 од 24, I. 1972 година на име Анѓа 
Митревска, Гостивар. (1449) 

11. Свидетелство бр. 14/28 од 24. I. 1972 година 
за завршено основно училиште на име Томислав 
Наумовски, Гостивар. (1450) 

12. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Љупчо Јованоски, Гостивар. (1451) 

13. Вонреден испит за VII одделение на име 
Никодин Марковски, Гостивар. (1452) 

14. Вонреден испит за VII одделение на име 
Џезаир Мислими, Гостивар. (1453) 

15. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Раде Во]миноски, Гостивар. (1454) 

16. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Стевче Наумчевски, Гостивар. (1455) 

17. Вонреден испит за VII одделение на име 
Симе Цветкоски, Гостивар. (1456) 

18. Вонреден испит за VII одделение на име 
Неделко Нацкоски, Гостивар. (1457) 

19. Вонреден испит за VI одделение на име 
Самет Сулејмани, Гостивар. (1458) 

20. Вонреден испит за VI одделение на име Ме-
ваип Сулејмани, Гостивар. (1459) 

21. Вонреден испит за VI одделение на име Ис-
мет Амети, Гостивар. (1460) 

22. Вонреден испит за VII одделение на име 
Минир Мехмеди, Гостивар. (1461) 

23. Вонреден испит за VI одделение на име 
Рамазан Далипи, Гостивар. (1462) 

24. Вонреден испит за VI одделение на име Бе-
лур Синани, Гостивар. (1463) 

25. Вонреден испит за VI одделение на име 
Ремзи Нухију, Гостивар. (1464) 

26. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Имрли Мустафаи, Гостивар. (1465) 

27. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Еран Беба, Гостивар. (1466> 

28. Вонреден испит за VIII одделение на име 
Зијајдин Имери, Гостивар. (1467) 

Редниот број за поништување на вонредните 
испити на овој список се заклучува со реден број 
28 (дваесет и осум). Од Училиштето 

Се огласуваат за неважни следниве 
загубени документи: 

Пасош бр. 095944 на име Манда Веланова, е. До-
брушево, Битола. (1368) 

* Лична карта бр. 6205, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Мијалчо Алексов, ул. „Маршал Тито'' 
бр. 58, Виница. (1375) 

Лична карта на име Симњан Јованоски, ул. 
„Душко Поповиќ" бр. 16, Гостивар. (1379) 

Возачка дозвола на име Симњан Јованоски, ул. 
„Душко Поповиќ" бр. 16, Гостивар. (1380) 

Воена нишка на име Шањта Сали, ул. „При-
лепска" бр. 5, Битола. (1385) 

Пасош бр. 205371, издаден од ОВР — Тетово на 
име Мирослава Иваноска, е. Теарце, Тетово. (1393) 

Пасош бр. 004776, издаден од ОВР — Тетово на 
име Стојан Иваноски, е. Теарце, Тетово. (1394) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Драгица 
Стојковиќ, е. Карабичане, Куманово. (1468) 
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Свидетелство за I клас, издадено од Гимназија-
та „Гоце Делчев" — Куманово на име Љубиша 
Шумановски, ул. „III Македонска ударна бригада" 
бр. 18, Куманово. 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Радован 
Чесмаџиески, „ул. „Војо К а р а ј о в а н о в " бр. 11, Ку-
маново. (1470) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено- од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Сте-
фан Наскоски, ул. „III Македонска ударна бригада" 
бб — Куманово. (1471) 

Свидетелства за завршени I, П, Ш и IV клас, 
издадени од Гимназијата „Методи Митевски — Бри-
цо" — Делчево на име Младен Блажев Трајанов-
ски е. Драмче, Делчево. (3586) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Вранче на име 
Горица Маноска, е. ЗаполжанИ, Прилеп. (3587) 

Уверение бр. 52/71, за ѕидарски курс на име 
Момчил Т. Михајловски, е. Герман, Кр. Паланка. 

(3588) 
Здравствена легитимација на име Лакота Сали, 

Т. Велес. (3589) 
Свидетелство бр. 01-400/1, гл. книга бр. 10, из-

дадено од Економското училиште „Ч. Филипоски" 
— Гостивар на име Љубомир Николовски, ул. „Срет-
ко Крстески" бр. 173, Гостива/р. (3590) 

Оружен лист бр. 7, издаден од ОВР — Скопје 
на име Зафир Велковски, Скопје. (3591) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од ЕМУЦ — „Никола Тесла" Скопје на име Спас-
ко Ристовски, Скопје. (3592) 

Оружен лист бр. 640 за ловна пушка, издаден 
од ОВР — Скопје на име Станко Гиов, Скопје. 

(3593) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кита Лелифанова, Скопје. (3594) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Скопје на име Димитар Корда лов, Скопје. (3595) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Охрид на име Гоце Груевски, Скопје. (3596) 
Свидетелство, за завршено УШ одделение, из-

дадено од Осмолетката „Браќа Миладинови" — Кол. 
Идризово- на име Гроздан Величковски, Скопје. 

(3597) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

Пробиштип на име Спиро Димитров, Скопје. (3598) 
Оружен лист бр. 705, издаден од ОВР — Скопје 

на име Томе Белковски, Скопје. (3599) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Александар Спасовски, Скопје. 
(3600) \ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитрие Атанасов, Скопје. (3601) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миросанда Манасиева, Скопје. (3602) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Ју суфи, Скопје. (3603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Параќин на име Мица Тодоровска, Скопје. (3604) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Севим, Сузан и Лизабет Сулејма-
нови. Скопје. (3605) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Екрем Јашаров, Скопје. (3606) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Венка 
Васил ева, Скопје. (3607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Цветанка Ивановска, Скопје. (3608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Коста Кочовски, Скопје. (3609) 

Индекс бр. 1506, издаден од Технолошко мета-
луршкиот факултет — Скопје на име Слободан 
Спасовски, Скопје. (3610) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марица Савеска, Скопје. (3611) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скоп-
је на име Чедомир Брњарчевски, Скопје. (3612) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фљореша Сеља, Скопје. (3613) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Кариман, Рамизе, Митат, Аџера, Ѓу-
лизер, Мерима и Илфет Рамковски , Скопје. (3614) 

Диплома за завршен електромеханичар, издаде-
на од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Бланко Настевски, Скопје. (3615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Шабанова, Скопје. (3616) 

Работна книшка бр. 624, издадена од Општи-
ната во е. Липково —• Кумановско на име Сабрија 
Зимбери, Скопје. (3617) 

Свидетелство за завршено едногодишно стено-
дактилографско училиште во Скопје на име Марија 
Цаканчева, Скопје. (3618) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Авукатов, Скопје. (3618) 

' Уверение за завршен висококвалификуван бра-
вар, издадено од Комисијата за стручно оспосо-
беност на работниците од Рударскиот базен на хром 
„Радуша" — Радуша на име Борис Младеновски, 
Скопје. (3620) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станко Стефановски, Скопје. (3621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —> 
Скопје на име Руска Којчевека, Скопје. (3622) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Шталскиот центар за оспособување на 
стручни кадри во земјоделството „Киро Бурназ" —. 
Куманово на име Душан Спасески, Скопје. (3623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јагода Јаневска, Скопје. (3624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кираца Костова, Скопје. (3625) 

Свидетелство за П клас, издадено од Тутунското 
училиште „Н. X. Орде Чопела" — Прилеп на име 
Трајан Ристески, ул. „Иле Балкански" бр. 3, При-
леп. (3626) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште „Климент Охридски" — При-
леп на име Киро Петрески, ул. „11 октомври" бр. 
240, Прилеп. (3627) 

Свидетелство за П година, издадено од Гимна-
зијата „М. Ацев" — Прилеп на име Вера Андрие-
ска, ул. „Мукос" бр. 39, Прилеп. (3628) 

Ученичка книшка за VI и УП одделение, на 
име Драги Камев, ул. „9 ноември" бр. 13, Т. Велес. 

(3629) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО 

Прилеп на име Вангел, Славка и Валентин Прој-
чески, е. Тополчани, Битола. (3632) 

Свидетелство за I година, издадено од Еко-
номското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име 
Душан Стојаноски, ул. „М. Цветаноски" бр. 54, 
Прилеп. (3634) 

Свидетелство од I година, издадено од Дрвно 
преработувачи училиште — Фин смер „Т. Б. Тар-
цан" — Прилеп на име Љупчо Димески, ул. „Ко-
зара" бр. 6, Прилеп. (3635) 

Индекс бр. 11866 на име Касам М. Касами, 
Гостивар. (3637) 

Возачка дозвола бр. 2908. издадена од ОВР — 
Тетово на име Стево Јованов Наумовски, е. Врат-
ница, Тетово. (3638) 

Свидетелство за I година, издадено од Тутун-
ското училиште „Н. X. Орде Чопела" — Прилеп на 
име Велимир Цветкоски, ул. „Марксова бр 27, 
Прилеп. ( 3 6 3 9 ) 

Возачка дозвола бр. 1012, издадена г од ОВР — 
Тетово на име Селом Азири, ул. „Бр<ака Милади-
нови бр. 358, Тетово. (3 6 4°) 

Здравствена легитимација издадена од, ЗСО — 
Битола на име Спасе Дамјанови , ул. „Карловац 
бр. 17, Битола. (3641) 

Индекс бр. 2819, издаден од Педагошката ака-
демија — Битола на име Богдан Аданчески, ул. 
„Тризла" бр. 413, Прилеп. (3642) 

Свидетелство од УШ одделение на име Хазби 
Ришити, е. Пирок, Тетово. (3643) 

Здравствена легитимација издадена од^ ЗСО — 
Битола на име Миле Саковски, ул. „Гуро Ѓаковиќ" 
бр. 54, Битола. (3644) 
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Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име Да-
финка Л. Стојанова, е. Ораовица, Радовиш. (3645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Спасовски, Скопје. (3647) 

Индекс бр. 6124, издаден од Економскиот ф а -
култет —• Скопје на име Перо Георгиев, Скопје. 

(3648) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Арбен Груби, Скопје. (3649) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Нермин Адем, Скопје. (3650) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Пандора, Александар и Ана Дичев-
ски, Скопје. (3651) 

Индекс бр. 2269, издаден од Технолошко-мета-
луршкиот факултет — Скопје на име Локман И. 
Елкахим, Скопје. (3652) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
на име Наталија Христова, Скопје. (3653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Тортевски, Скопје. (3655) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Петковски, Скопје. (3656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Симеонова, Скопје. (3657) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Опашинов. Скопје. (3658) 

Службена легитимација издадена од РСВР — 
Скопје на име Србо Сибин овски, Скопје. (3659) 

Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Србо Сибиновски, 
Скопје. (3660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Томе Велковски, Скопје. (3661) 

Свидетелство за завршена IV година, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Љубица Атанасова, Скопје. (3662) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Мимоза Дикова, Скопје. (3663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атанаско Танески, Скопје. (3664) 

Работна книшка издадена од Скопје наиме 
Цветанка Данчевска, Скопје. (3665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трпко Огненовски, Скопје. (3666) 

Оружен лист бр. 620, издаден од ОВР — Скопје 
на име Александар Владов, Скопје. (3667) 

Свидетелство за квалификуван возач, издадено 
од Градско собрание — Скопје на име Живко Р а ј -
чин, Скопје. (3668) 

Воена книшка издадена од Кичево на име Сто-
јан П. Благоевски, Скопје. (3669) 

Уверение за стално неспособен во ЈНА бр. 86/64, 
издадено од Регрутна комисија — Скопје на име 
Михаил Бошковски, Скопјек (3670) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ЕМУЗУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Ни-
кола Николоски, Скопје. (3671) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Рамчевски, Скопје. (3672) 

Здравствена летимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Северџан Бајрамов, Скопје. (3675) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Бла-
гоја Димитриоски, ул. „Републиканска" бр. 21. При-
леп. (3679) 

Диплома бр. 02-6/27, издадена од Вишата де-
фекте логика школа — Београд — на име Милан И. 
Нанески, ул. „Тризла" бр. 122, Прилеп. (3680) 

Работна книшка бр. 12521, издадена од Општина 
Прилеп на име Стојан Биноски, ул. „Ѓорче Петров" 
бр. 32, Прилеп. (3681) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Братство Единство" 
•— Гостивар на име Неби Исмаили, ул. „Балиндол-
ска" бр. 65, Гостивар. (3682) 

Свидетелство дел. бр. 01-831/1 за Ш клас, из-
дадено од Гимназијата „Ацо Русковски" — Берово 
на име Драга А. Чаминска, е. Мачево, Берово. (3684) 

Свидетелства за I, II, III и IV клас гимназија 
на име Милан С. Петровски, Делчево. (3685) 

Бр. 18 — Стр. 13 

Свидетелство од I година, издадено од Економ-
ското училиште „К. Ј.-Питу" — Прилеп на име 
перо -бурговски, е. Путурос, Битола. (.5686) 

свидетелство бр. 27 за И година, издадено од 
Економското училиште „К. Ј .-Диту" — прилеп на 
име Перо Муршски, е. Путурос, Битола. (3687) 

Свидетелство бр. 10 од III година, издадено од 
Економското училиште „гѕ.. Ј .-Питу" — Прилеп на 
име Перо Муртоеки, село Путурос — Битола. (3688) 

Индекс бр. 1190, издаден од ВЕШ —< Прилеп на 
име Милан Богатиноски, ул. „Ленин" бр. 68, При-
леп. (3689) 

Работна книшка, издадена од Општинското со-
брание — Куманово на име Милева Поповиќ, ул. 
„Љ. Арсов" бр. 3, Куманово. (3690) 

Свидетелство од VIII одделение на име Трајче 
Камчев, ул. „В. Циривири" бр. 77, Т. Велес. (3691) 

Свидетелство од VIII одделение на име Елена 
Георгиева, ул. „М. Горки" бр. 80, Т. Велес. 3692) 

Уверение за положен испит — млинар, изда-
дено од Собрание на општина — Тетово на име 
Нејази В. Рамадани, е. Пирок, Тетово. (3694) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Земрије М. Ќерими, е. Доброште, Тетово. (3695) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Левтерија Вошереска, е. Ношпал, 
Битола. (3696) 

Свидетелство за завршено VIII .одделение на 
име Петре Мицкоски, е. Загорани, Прилеп. (3697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Томислав Талевски, е. Поешево, 
Битола. (3698) 

Свидетелство за VIII одделение на име Киро П. 
Филиповски, е. Мамутчево, Т. Велес. (3699) 

Уверение за електро-термички и разладни уре-
ди на име ѓорѓија Спироски, е. Д. Седларце, Те-
лово. (3700) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Никола Петковски, ул. „Зборска" 
бр. 8, Битола. (3702) 

Возачка дозвола издадена од СВР —• Битола 
на име Вангел Маневски, ул. „Маврово" бр. 3, Б и -
тола. (3703) 

Возачка дозвола бр. 93, издадена од ОВР — 
Тетово на име Крсто Стојановски, ул. „Тодор Ци-
повски" бр. 68, Тетово. (3704) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Мирче 
Ацев" — Прилеп на име Марко Илич, ул. „Маршал 
Тито" бр. 2, Прилеп,. (3705) 

Здравствена легитимација на име Џавид Му-
стафа, ул. „Цетинска" бр. 109, Тетово. (3706) 

Работна книшка на име Ангел Герасимовски, 
е. Пишица, Пробиштип. (3707) 

Свидетелство од IV година и завршен испит, 
издадени од Медицинското училиште — акушерски 
смер на име Донка К. Саковска, ул. „Андон Сла-
бејко" бр. бб, Прилеп. (3708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Китан Ристески, ул. „Кире Гаври-
лоски" бр. 35. Прилеп. (3709) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
ЕМУЦ „Злате Малакоски" — Гостивар на име Да-
ница Милосовска, ул. „121" бр. 5, Тетово. (3710) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Драгица Николоска, е. Зубовце, Гостивар. (3711) 

Свидетелство од Ш година ЕМУЦ на име Доне 
Ангелковски, нас. Циглана, Гостивар. (3712) 

Свидетелство за IV година, издадено од Хе-
миското прехранбено техничко училиште „В. Та-
левски" — Прилеп н а име Цвета Кочоска, ул. „Ми-
це Козар" бр. 15а, Прилеп. (3713) 

Свидетелство за IV година, издадено од Гимна-
зијата „М. Ацев" — Прилеп на име Златка Нико-
лоска, ул. „Дунавска" бр. 32, Прилеп. (3714) 

Свидетелство од VIII одделение на име Верка 
Николова, ул. „Хр. Ботев" бр. 22, Т. Велес. (3715) 

Свидетелство од I година индустриско училиште 
на име Верка Николова, ул. „Хр. Ботев" бр. 22, 
Т. Велес. (3715) 

Свидетелство од III година, издадено од ХТТУ 
„Б- Кидрич" — Т. Велес на име Благоја Ц. Трај-
ковски, ул. „Ѓ. Салај" бр. 18, Ѓ. Петров. (3716) 
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Свидетелство од III клас, издадено од ЕМУЦ 
— Гостивар на име Владо Филипоски, М, Брод. 

(3717) 
Свидетелство од VIII одделение дел. бр. 35/67, 

издадено од основното училиште „Јоаким Крчоски" 
— е. Д. Манастирец на име Марко Костадиновски, 
М. Брод. (3718) 

Свидетелство бр. 20 за завршено II година на 
име Македонка Никушева, ул. „М. Гинова" бр. 7, 
Т. Велес. (3719) 

Здравствена легитимација на име Јованчо Три-
фуноски, ул. „118" бр. 12, Тетово. (3720) 

Свидетелство за завршен дипломски испит, из-
дадено од Гимназијата „Методи Митевски-Брицо" 
— Делчево на име Стојан Д. Георгиевски, е. Лан-
чарево, Делчево. (3721) 

Свидетелство бр. 05-29/122 за квалификуван ра-
ботник — минер, издадено од Општината — Кава-
дарци на име Драгутин М. Лакетиќ, е. Васиљевац, 
куршумлија. (3722) 

Здравствена легитимација на име Бељур Аме-
дов, ул. „Кр. Марко" бр. 25, Т. Велес. (3723) 

Возачка дозвола бр. 3389, издадена од ОВР — 
Тетово на име Мамут Велии, е. Џепчиште, Тетово. 

(3724) 
Диплома бр. 1768 за завршен испит, издадена 

сд Медицинскиот факултет — Скопје на име Елена 
Лакинска, Скопје. (3725) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Александар Каревски, Скопје. (3726) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
— Охрид на име Мирјана Бурназова, Скопје. (3727) 

Индекс бр. 4491, издаден од Медицинскиот фа -
култет — Скопје на име Магдалена Аврамовска, 
Скопје. (3728) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илинка Лазаревска, Скопје. (3729) 

Работна книшка издадена од Берово на име 
Александра Чичаковска, Скопје. (3730) 

Индекс бр. 166, издаден од Медицинскиот ф а -
култет во Скопје на име Коста Георгиевски, Скопје. 

(3731) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Даница Цветановска, Скопје. (3732) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Милица Керамичиева, Скопје. (3733) 
Свидетелство за завршен испит, издадено од 

Училиштето за болничари и санитарни техничари 
во Скопје на име Сузана Антовска, Скопје. (3734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Миле Попов. Скопје. (3735) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Надка Поповска, Скопје. (3736) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Софија Ефрем ова, Скопје. (3737) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иво Павиќ, Скопје. (3738) 

Свидетелство за завршено општи дел за висо-
коквалификуван работник, издадено од Работнич-
киот универзитет во Скопје на име Хусеин Алиќ. 
Скопје. (3739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (3740) 

Диплома за завршен испит, издадена од Учи-
^елската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Спасе Данев, Виница. (3741) 

Потврда за одлагање на воен рок, издадена од 
АСУЦ — Скопје на име Спасе Ганчев, Скопје. (3742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопте на име Валентина Чанева, Скопје. (3743) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
на име Слободан Мицев, Скопје. (3744) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
^когге на име Селвие, Шукрие и Џелал Ахмети, 
Ско^е . (3745) 

Индекс бр. 990, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Живко Талевски, Скопје. 

(3746) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Кемал, Назлија, Зешеп и Микеле^ 
Нугеттинови, Скоте , (3747) 

Здравствена легитимации а издадена од ЗОО — 
Скопје тта име Петар Џекиќ. Скопје. (3748) 

' Диплома за завршен испит издадена од Гимна-
зијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име Дафинка 
Стојановска, Скопје. (3749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Ристовски, Скопје. (3750) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Цонковски, Скопје. (3753) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје е а име Кевсер и Кумрија Беџитови, Скопје. 

(3754) 
Индекс бр. 13768,, издаден од Правниот факул-

тет — Скопје на име Зона Николова, Скопје. (3755) 
Индекс бр. 9706, издаден од Правниот факултет 

— Скопје на име Сашо ѓорѓиоски, Скопје. (3756) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Пе-

тре Мирчески, Скопје (3757) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сашо Стојановски, Скопје. (3758) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје е а име Ристо Радевски, Скопје. (3759) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Асан Запров, Скопје. (3760) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје наиме Зулфиќар Мемед, Скопје. (3761) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Марица Тасиќ, Скопје (3762) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Осмолетката „Крсте Мисирков" — Скопје на име 
Благоја Авеловски, Скопје. (3763) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Рамадан Адеми, Скопје. (3764) 

Воена книшка издадена од Урошевац на име 
Рамадан Адеми, Скопје. (3765) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Магбера, Еркан, Перјан, Васви је, 
Музафер и Ајсер Кариманови, Скопје. (3766) 

Индекс бр. 5225, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Добрила Пратоска, Скопје. 

(3767) 
Оружен лист бр. 5109, издаден од ОВР — Скоп-

је на име Видосав Младеновиќ, Скопје. (3768) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благоја Кузмановски, Скопје. (3769) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ленче Ис јановска, Скопје. (3770) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Благоја Симоновски, Битола. (3771) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тахир Керим, Скопје. (3772) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сејдо Грбиќ, Скопје. (3773) 
Воена книшка издадена од Бачка Топола на 

име Трајан Илија Црничиќ, Скопје. (3774) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Драган Сим јановски, Скопје. (3775) 
Диплома за завршен испит, издадена од Пе-

риодичното градежно училиште „Чеде Филиповски", 
— Скопје на име Владимир Стефанов, Скопје. (3776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Енвер Бељули, Скопје. (3777) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Таки Мешев, Скопје. (3778) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Тортеска, Скопје. (3779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаик Меџити, Скопје. (3780) 

Воена книшка на име Борислав Спасовски, 
Скопје. (3781) 

Свидетелство бр. 356671 од II клас, издадено од 
Индустриското училиште во Гостивар на име Кир-
ко Гиноски, Гостивар. (3783) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Исмет Беќири, ул. „Балиндолска" бр. 33, Гости-
вар. (3784) 

Свидетелство за завршен IV клас, општествено 
јазична насока во учебната 1969/70 година на име 
Илија Манев, Виница. (3785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Пецо Талески, ул. „К. Нацески" 
бр. 30, Прилеп. (3786) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Драгица Јанеска, ул. „Мукос" бр. 
78 Прилеп. (3788) 

Здравствена легитимација на име Јагода Атана-
сова, е. Бусилци, Т. Велес. (3790) 

Здравствена легитимација на име Аише Алиова, 
ул. „К. Цветков" бр. 92, Т. Велес. (3791) 

Здравствена легитимација на име Киро Ристе-
ски, ул. „Г. Делчев" бр. 22, Гостивар. (3792) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Осмолетката „Стив Наумов", е. Бешиште на име 
Цано Чакревски, е. Палчиште, Прилеп. (3794) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Кире Гаврилоски" на име Бикоска 
Велика, ул. „Моша Пијаде" бр. 211, Прилеп. (3795) 

Здравствена легитимација бр. 11732, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Соколе Киселоски, е. Кри-
вогаштани, Прилеп. (3796) 

Оружен лист бр. 855, на име Сефер Цонески, 
е. Октиси, Струга. (3798) 

Здравствена легитимација на име Екрем Али-
ловски, е. Мелница, Т. Велес. (3799) 

Свидетелство на име Лујета Бајрами, ул. „И. Р.-
Лола" бр. 189, Тетово. (3800) 

Свидетелство за матурски испит гл. книга 30, 
издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ — 
Тетово на име Али Сулејмани, ул. „К. Ј.-Питу" бр. 
120, Тетово. (3801) 

Ученичка книшка од I до VIII одделение на 
име Јане Панов, ул. „Пирин" бр. 4, Т. Велес. (3802) 

Свидетелство за завршен I клас економско учи-
лиште на име Слободанка Левова, ул. „7 септем-
ври" бр. 53, Кавадарци. (3803) 

Здравствена легитимација на име Драгица Јан-
чиќ, „Транскоп", Битола. (3805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Загорка Талевска, ул. „Херцеговина" 
бр. 8. Битола. (3806) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Митре Митрески, ул. „Марксова" 
бр. 103, Прилеп. (3807) 

Дозвола за носење оружје бр. 4523, издадена од 
ОВР — Струга на име Есат Положани, е. Биџево, 
Струга. (3808) 

Дозвола за носење оружје бр. 146, издадена од 
ОВР — Струга на име Џевко Положани, е. Биџево, 
Струга. (3809) 

Свидетелства за завршени I, II, III и IV клас 
гимназија на име Тодор Димков, ул. „Бл. Нечев" 
бр. 58, Т. Велес. (3810) 

Свидетелства за завршени V, VI, VII и VIII клас 
гимназија на име Тодор Левков Димков, ул. „Бл. 
Нечев" бр. 58, Т. Велес. (38Ш 

Уверение бр. 05-25/75 за призната стручна 
спрема за обавување на самостојна занаетчиска 
дејност —• ѕидар, издадено од Општината — Кава-
дарци на име Миле Ј . Стоичков, е. Стајковци. Бо-
сиљград. (3812) 

Здравствена легитимација на име Сабри Емини, 
е. Бродец, Тетово. (3813) 

Свидетелство од III клас, издадено од Гимна-
зијата „П. Попоски" — Гостивар на име Бибо Га-
Бриловски", е. Ростуша, Гостивар. (3814) 

Свидетелство бр. 47/48 од III клас на име Ќе 
мал Агаи, Гостивар. (3815) 

Здравствена легитимација на име Бранче Ди-
мески, ул. „Јоска Ј о р д а н с к и " б р 159, Прилеп. (3816) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „К. Рацин" — Т. Велес на име Тодор Л. 
Димков, ул. „Бл. Нечев" бр. 58, Т. Велес. (3817) 

Свидетелство од I година индустриска школа 
на име Вера Аврамова, ул. „П. Гули", бр. 8, Т. Ве-
лес. ' (3818) 

Здравствена легитимација на име Шефки Р. 
Баирами, ул. „Бр. Миладинови" бр. 6, Тетово. (3819) 

Здравствена легитимација на име Баирам И. 
Локи, ул. „115" бр. 22, Тетово. (38,20) 

Воена книшка издадена од В.П. 3566 — Загреб 
на име Трајан Крсте Петровски, е. Зубовце, Кума-
ново. (3821) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 124 од статутот на Тргов-

ското претпријатие на големо и мало „Победа" — 
Куманово, Конкурсната комисија распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
директор на претпријатието 

Покрај општите услови што се предвидени со 
Основниот закон за работните односи и Законот за 
претпријатијата, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат виша стручна подготовка со ра-
ботна практика над 10 години, од која 8 години 
на раководни места; 

— да имаат средна стручна подготовка со ра-
ботна практика над 20 години, од која 10 години 
на раководни места. 

Молбите комплетирани со податоци за струч-
ната подготовка и за работното искуство, може 
да се доставуваат до Конкурсната комисија при 
Трговското претпријатие „Победа" — Куманово, 
ул. „Ленинова" бр. 33, секој ден. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 

Од Конкурсната комисија 
при Трговското претпријатие 

„Победа" — Куманово 

Конкурсната комисија на Одделението за дет-
ска ТБЦ и белодробни заболувања при Градската 
општа болница Скопје распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работни места 
во Одделението за детска ТБЦ и белодробни 

заболувања и тоа: 

лекар специјалист педијатар 1 

Услови: 
Кандидатот да завршил медицински факултет, 

да положил специјалистички испит по педијатрија 
и да има до 5 години специјалистички стаж во 
струката. 

Со пријавите за конкурирање кандидатите да 
достават документ за школската подготовка, уве-
рение за положен специјалистички испит, лекарско 
уверение, извод од Матичната книга на родените, 
уверение за државјанство, документ за стажот и 
работничка книшка. 

Некомплетираните пријави со потребните доку-
менти нема да бидат земени предвид за разгледу-
вање. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Стапување на работа по спогодба. 
Личниот доход според Правилникот за личните 

доходи на Одделението. 
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О Б Ј А В А 

Во смисла на член 5 од Општествениот договор 
за усогласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во организациите на здружениот 
труд во стопанството, Службата на општественото 
книговодство — Централа во Скопје, објавува дека: 

— акумулацијата по запослен во стопанството 
на СР Македонија (Ао/Ро) во 1971 година изнесува 
7432 динари; и 

— просечните издвоени бруто лични доходи по 
работник во стопанството на СР Македонија (ЛД 
бо/Ро) во 1971 година изнесуваат 19.423 динари. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

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

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Стр. 416 — Бр. 18 

Закон за продолжување на важноста на 
Одлуката за највисоките износи на надо-
местоците за работите и услугите на 
Службата на општественото книговодство 401 
Закон за државните празници на Соци-
јалистичка Република Македонија (Пре-
чистен текст) — — — — — — — 401 

/Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — —• — — 402 
Одлука за доделување средства за дисло-
циран^ на бараки за потребите на Из-
вршниот совет и за намирување на тро-
шоците за довршување на изградбата на. 
зградата на Народната и универзитет-
ска библиотека „Климент Охридски" — 
Скопје — — — — — — — — — 402 
Одлука за усогласување на материјално-
то обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна со движе-
њето на просечните трошоци на животот 402 
Одлука за усогласување на инвалидскиот 
додаток со движењето на просечните тро-
шоци на животот — •—• •— —• — — 402 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Еколошкиот музеј во Скопје 402 
Решение за именување членови на Сове-
тот на Ансамблот за народни игри и 
песни „Танец" — Скопје . — — — —. 403 
Решение за разрешување од должност 
директор на укинатиот Сервис за згради 
за потребите на Собранието на СРМ и 
Извршниот совет и именување помош-
ник на секретарот на Извршниот совет 403 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување член-
нови на Советот на Радиотелевизија — 
Скопје — — — — — — — — — 403 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Природно-научниот музеј во 
Скопје — — — — — — __ _ .— 403 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување чле-
нови на Советот на Археолошкиот музеј 403 

' Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување чле-
нови на Советот на Заводот за културно-
просветен и наставен филм во Скопје 404 

' Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 404 

'Решение за именување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за урба-
низам, станбени и комунални прашања 404 

' Решение аз утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Историскиот музеј во Скопје 404 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Вишата техничка школа во 
Битола — — — — — — — — — 404 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување чле-
нови на Советот на Републичкиот завод 
за заштита на спомениците на културата 404 
Решение за назначување помошник на 
началникот на Бирото за претставки и 
поплаки на Изрвшниот совет — — — 405 
Наредба за дополнување на Наредбата за 
одредување ловостој на одредени видови 
риби и ракови — —• — — — — — 405 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

Одлука за усвојување на финансискиот 
план на средствата на Заедницата на 
здравственото осигурување на работни-
ците — Битола за 1972 година — — — 405 
Одлука за овластување на Извршниот 
одбор да склучува договори со здрав-
ствени и други установи за спроведување 
здравственото осигурување на работни-
ците — —• — — — — — — — 406 
Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансира-
њето на здравственото осигурување, фи-
нансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување — — — 406 
'Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на постојаниот износ на учество 
на осигурените лица во трошоците за 
користење на издадените лекови во 1972 
година — — — —• — — — — — 407 
Одлука за висината на стапката на за-
должителната резерва за 1972 година 407 
Одлука за усвојување на финансискиот 
шаи на средствата на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјодел-
ците — Битола за 1972 година — — — 407 
Одлука за привремено финансирање на 
стручната служба на здравственото оси-
гурување за второто тримесечје од 1972 
година — — — — — — — — — 408 
Одлука за овластување на Извршниот 
одбор да склучува договори со здрав-
ствени и други установи во спроведува-
њето на здравственото осигурување на 
земјоделците — —• — — — — —• 408 
Одлука за висината на стапката на за-
должителната резерва за 1972 година 408 


