
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

591. 
Врз основа на член 28 од Законот за внатреш-

ни работи („Службен весник на СРМ" бр. 45/72, 
8/73 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ШТО ВО ПОГЛЕД 
НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА, СТРУЧНИТЕ КАД-
РИ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ СТРУЧНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат минимал-

ните услови во поглед на техничката опрема, 
стручните кадри и другите услови што мораат да 
ги исполнуваат општинските органи за внатреш-
ни работи (општински органи) за вршење на оп-
ределени стручни работи во врска со кримина-
листичко-техничките^ работи, контролата и регу-
лирањето на сообраќајот на патиштата, водењето 
на оперативните евиденции и функционирањето 
на системот за врски. 

Член 2 
За вршење на определени стручни работи во 

врска со криминалистичко-техничките работи оп-
штинските органи имаат приспособени и погодни 
работни простории одделно за фото-обработка и 
одделно за дактилоскопирање, сињалетичко фо-
тографирање и вршење на други криминалистич-
ко-технички работи. 

Општинските органи имаат патнички автомо-
бил наменет и опремен за увид и реконструкција 
и со оние предмети од патролниот прибор (член 
3 од овој правилник) што недостасуваат во опрема-
та за увид и реконструкција, како и ја имаат 
следната криминалистичко-техничка опрема: уни-
верзален несесер, комплетиран со предмети утвр-
дени и стандардизирани од надлежната меѓуре-
публичка комисија; прибор за скицирање: табла 
за скицирање, лењир „Т", пластичен лењир, пра-
воаголник, триаголник, кривулјар, агломер, раз-
нобојни тушеви, разни видови редис-перца во раз-
на големина, лењир-размерник со 1 : 50 :100 : 200, 
обични разнобојни моливи, меки и тврди гуми за 
бришење, милиметарска и друга хартија и ком-
плетен шестар во средна големина; по еден фото-
апарат големина 24 X 36 мм и 6 X 6 см.; кино-
камера со кино-проектор; светломер; електронски 
или вакум блиц; по еден апарат за зголемување 
со маска: големина 24 X 36 мм. и 6 X 6 см., лабо-
раториски фењер со зелен и црвен филтер; тер-
мометар; тацни за развивање и фиксирање; саат 
за темна комора; фен за сушење на филмови; 
апарат за сушење фотографии; гумен валјак; ва-
га за мерење на хемикалии; столна лупа; стаби-
лен статив со панорамска глава; столица и таб-
лица за сињалетичко фотографирање; три реф-
лектори; сталак за мерење на височина; дакти-
лоскопска масичка со метална плоча и гумен 
валјак; акумулаторска ламба или опрема за ноќ-
но осветлување; електрично решо од 1000 вати 
и друг придружен фото прибор. 

За вршење стручни работи во врска со кри-
миналистичко-техничките работи, општинските ор-
гани имаат најмалку по еден работник со нај-
малку средна стручна спрема и со стручна оспо-
собеност за вршење на тие работи. 

Член 3 
Општинските органи го имаат следниот нај-

мал број на моторни возила и техничка опрема 
за вршење на определени стручни работи во вр-
ска со контролата и регулирањето на сообраќајот 
на патиштата: патнички автомобил и два мото-
цикли опремени со патролен прибор кој содржи: 
комплет „АЛКОСКОП", рачна батериска лампа, 
кутија за укажување прва помош, чанта за об-
расци, блокчиња, мапа за скицирање и пишува-
ње со тврда подлога, фото-апарат, креди, индекс 
на бои за возила, покривач за лешеви и авто-кар-
та на СФРЈ; радар за контрола брзината на дви-
жењето на возилата; уред за мерење обоеноста 
на издувните гасови кај возилата; уред за мере-
ње буката на возилата и уред за мерење слобод-
ниот од на тркалото на управувачот. 

Патролниот прибор од претходниот став во 
патничкиот автомобил се состои и од радиоста-
ница, подвижни сообраќајни знаци А-27 и Б-29, 
кружен мерач и сообраќајни столбчиња, а при-
борот на мотоцикдот и од пантлика. 

Член 4 
Патничките автомобили и мотоциклите (чл. 

2 и 3 од овој правилник) се обоени со плаво-бела 
боја на начин определен од надлежната меѓурепуб-
личка комисија. 

Член 5 
За водење на оперативните евиденции опш-

тинските органи имаат најмалку по еден работ-
ник со средна стручна спрема и работно искус-
тво во траење од најмалку 5 години на оператив-
ни работи, како и една одделна работна просто-
рија со картотечни маси со подвижни базени за 
сложување на картоните и рафтови за класи-
фикација и одложување на оперативната доку-
ментација. 

Член 6 
За функционирањето на системот за врски 

општинските органи ја имаат следната минимал-
на техничка опрема: тел спринтер по еден во се-
кој општински орган, освен во општинскиот орган 
на Собранието на општината на град Скопје кој 
има најмалку четири, и по еден во секоја ста-
ница на милиција и самостојно одделение на ми-
лиција, доколку станицата или одделението не 
се сместени во зградата на општинскиот орган; 
кана лен ТГ уред; телеграфска централа од 2—5 
броја, освен во општинскиот орган на Собранието 
на општината на град Скопје која има најмалку 
15 броја; УКЕ —• радио станица; посебна локална 
радио-мрежа — симплексна или семидуплексна 
или заедничка семидуплексна радио-мрежа за 
два или повеќе општински органи; колска радио-
станица за дежурна служба во општински орган 
и во секоја станица на милиција и самостојно од-
деление на милиција, доколку станицата или од-
делението не се сместени во зградата на општин-
скиот орган, како и за секое моторно возило што 
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служи за оперативни потреби; позорни и патрол-
ни радиостаници за секое позорно место и патро-
ла; ССБ комплетна КБ радио-станица од 100 ва-
ти; агрегат за неизменична струја; агрегат за пол-
нење акумулатори; АКУ батерија од 24 волти, 
освен за општинскиот орган на Собранието на 
општината на град Скопје, кој има по една таква 
батерија за секој телепринтер, УКБ — радио-
станица, ССБ комплетна КБ радио станица од 
100 вати и автоматска телефонска централа; ком-
плет на инструменти и алат за превенција во одр-
жување на уредите и отклонување на дефектите 
од прва степен и комплетен команден стол, освен 
за општинскиот орган на Собранието на општи-
ната на град Скопје, кој има најмалку два такви 
стола. 

Член 7 
Покрај опремата од член 6 на овој правилник 

општинските органи имаат и автоматска телефон-
ска централа со капацитет определен во проектот 
за телефонско-телеграфска врска. 

Во секој општински орган задолжителен е 
приклучокот за бројот „92". 

Член 8 
Работниците што работат на системот за врски 

имаат најмалку средна стручна спрема со поло-
жен испит од радиотелеграфијата. 

Член 9 
За ракување со техничката опрема од чл. 6 

и 7 од овој правилник општинските органи имаат 
соодветен број на работници, зависно од видот, 
сложеноста и бројноста на техничката опрема со 
која располага органот. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 05-15778/1 
5 декември 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

592-
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Прегледот за вредну-
вање на работните места од Самоуправната спо-
годба за распределба на средствата за лични дохо-
ди бр. 014-18327, од 31 декември 1973 година склу-
чена меѓу работниците на Основната организација 
на здружениот труд Филијала Скопје во состав 
на Стопанската банка во Скопје, на седницата одр-
жана на 27 ноември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Прегледот за вреднување на 
работните места од Самоуправната спогодба за рас-
пределба на средствата за лични доходи бр. 
014-18327 од 31 декември 1973 година склучена меѓу 
работниците на Основната организација на здру-
жениот труд Филијала Скопје во состав на Сто-
панската банка во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд Филијала Скопје во состав на Стопан-
ската банка во Скопје на начин определен во- ста-
тутот на филијалата за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 104/73 од 
3 јули 1974 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со 
ставот 1 на член 4 од Законот за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр, 22/73). 

Во текот на претходната постапка и на седни-
цата одржана на 27 ноември 1974 година Судот 
утврди дека во членот 6 на Самоуправната спо-
годба за распределба на средствата за лични дохо-
ди е определено при вреднувањето на работните 
места во бодови да се земаат предвид следните 
основи: видот на работното место, стручната под-
готовка потребна за работното место, сложеноста и 
тежината на работните задачи, потребното искуство, 
одговорноста и ризикот во вршењето на работата, 
одговорноста за организирање и координација во 
работењето, интензитетот на физичкото и психич-
кото напрегнување, условите за работа и посебните 
услови. Во членот 7 од истата спогодба е опреде-
лено дека вреднувањето на работните места во бо-
дови се утврдува во Прегледот за вреднување на 
работните места, кој е составен дел на означената 
спогодба, а содржи: реден број на работното место, 
назив на работното место, стручна подготовка и 
вреднување на работното место во бодови. Судот 
утврди дека Прегледот за вреднување на работ-
ните места не содржи мерила за вреднување на се-
кој од основите утврдени во спомнатиот член 6 од 
спогодбата, односно дека за секој од овие основи 
посебно не е утврден соодветниот број на бодови 
туку е утврден само вкупниот број на бодови за 
секое работно место. 

Во остварувањето на уставното начело за рас-
пределба според трудот работниците во основната 
организација на здружениот труд, согласно ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ста-
вот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, покрај 
другото ги утврдуваат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи, како и на-
чинот за пресметување и исплата на личните до-
ходи. Со оглед на тоа што работниците од Фили-
јалата на Стопанската банка во Скопје во членот 6 
од самоуправната спогодба ги утврдиле само ос-
новите за распределба на средствата за лични до-
ходи, а во Прегледот за вреднување на работните 
места не ги утврдиле мерилата за влијанието на 
секој од утврдените основи врз придонесот на ра-
ботникот во остварувањето на доходот на основ-
ните организации, Судот утврди дека означениот 
Преглед не е во согласност со членот 22 и ставот 1 
на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ста-
вот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

На основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија, Судот ја донесе на седница, 
без претходно одржување на јавна расправа затоа 
што оцени дека за натамошното разјаснување на 
предметот на спорот не е неопходно присуство на 
учесниците во постапката. 

У. бр. 104/73 
27 ноември 1974 година 

Скопје ' 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 
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593. 
Врз основа на членот 32 од Општествениот до-

говор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во основните организации на 
здружениот труд и работните заедници во опште-
ствените дејности („Службен весник на СРМ", бр. 
43/73, 23/74 и 38/74), Заедничката комисија за оп-
штествено договарање во општествените дејности, 
утврдува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДО-
ЛОГИЈАТА ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ-
ТЕ ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА САМОУПРАВ-
НИТЕ СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 
ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 3 \ 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И 
РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Во образецот РДо-б кој е составен дел на Ме-
тодологијата за искажување на потребните пода-
тоци за следење на самоуправните спогодби, оддел-
ните општествени договори и Општествениот до-
говор за организациите на здружениот труд и ра-
ботните заедници во општествените дејности („Сл. 
весник на СРМ", бр. 1/74), се вршат следните до-
полненија: 

1. На редниот број 4 во колоната 2 во текстот 
во вториот ред, по зборовите „општествено поли-
тичките заедници" се додаваат зборовите „и на са-

моуправните интересни заедници". На редниот број 
4 се искажуваат и средствата за лични доходи 
ка избраните и именуваните лица од Собранијата 
на самоуправните интересни заедници и нивните 
извршни органи, со кои според членот 2 став 3 
алинеја 1 од Општествениот договор, се намалува 
доходот за распределба. 

2. На редниот број 4 во колоната 2 на крајот 
од текстот се става запирка, а потоа се додаваат 
зборовите „како и посебните додатоци на личните 
доходи на инспекторите одредени со одлука на 
органите на ОПЗ", со кои, според чл. 2 став 3 али-
неја 4 од Општествениот договор се намалува до-
ходот за распределба. 

3. Во образецот „РДо-7" Пресметка за утврду-
вање на елементите за распределба на доходот на 
дел за проширување на материјалната основа на 
здружениот труд и дел за лични доходи и други 
лични примања во колоната 1 помеѓу зборовите 
„ниже стручно и средно стручно" се додаваат збо-
ровите „средно за одредено занимање", а во ко-
лоната 3 за овие вработени се додава бројката 
„1.50" согласно на одредбите на чл. 3 од Опште-
ствениот договор. 

Оваа методологија влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од 1. I. 1974 година. 

Декември 1974 година 
Скопје Заедничка комисија 

Претседавач, 
м-р Славко Телевски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

299. 
Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 138 
став 1 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ 

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ 

I 
Со оваа одлука се врши усогласување на пен-

зиите и другите примања со движењето на про-
сечните трошоци на животот во Републиката во 
1974 година и со процентот на разликата помеѓу 
конечно утврдениот индекс на движењето на тро-
шоците на животот во 1973 година и извршеното 
усогласување на пензиите во 1974 година според 
оценетиот износ на движењето на трошоците на 
животот во 1973 година. 

На зголемување од претходниот став под-
лежат и привремените пензии според член 38 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, сразмерниот дел 
на пензијата определен за времето поминато на 
работа во СФРЈ, на корисниците на пензии врз 
основа на меѓународни конвенции за социјално оси-
гурување остварени со важност до 31 декември 
1973 година, како и исклучително признаените 
пензии според член 27 и 44 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување остварени до 
30 јуни 1974 година. 

И 
Старосните, инвалидските и семејните пензии 

без заштитниот додаток определени од пензиска ос-
нова во која се влезени личните доходи остварени 
заклучно со 31 декември 1973 година, како и пен-
зиите од точка I став 2 од оваа одлука се зголе-
муваат за 17,23% и 80 динари во фиксен износ. 

III 
Паричниот надоместок за телесно оштетување, 

како и материјалното обезбедување и привремени-
от надоместок на инвалидите на трудот кои подле-
жат на усогласување по член 99 од Статутот на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија се зголемуваат за 24,5%. 

Одредбите од претходниот став ќе се приме-
нуваат при остварувањето на паричниот надоместок 
за телесно оштетување од 1 јануари 1975 година. 

IV 
Ако според конечно утврдениот индекс на дви-

жењето на просечните трошоци на животот за 
1974 година во однос на 1973 година се покаже разли-
ка поголема од 1% во однос на оценетиот износ на 
движењето на тие трошоци (24%), дополнително ќе се 
изврши соодветна корекција на усогласувањето на 
пензиите и другите примања по таа основа, а до 
колку процентот на разликата биде понизок од 1% 
тој износ ќе се засмета при усогласувањето на пен-
зиите и другите примања со движењето на просеч-
ните трошоци на животот во 1976 година. 

V 
Пензиите на учесниците во НОВ од пред 9. 9. 

1943 година определени од гарантираната пензиска 
основа по член 38 став 4 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување, 
аконтативно се зголемуваат за 20%. 

Усогласувањето на пензиите од претходниот 
став ќе се изврши по утврдувањето од над-
лежниот орган на просечниот личен доход на вра-
ботените во Југославија во 1974 година. 
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VI 
Како основица за определување износот на 

зголемувањето на пензиите и другите примања 
според точката II, Ш и V од оваа одлука служи 
износот на пензијата, без заштитниот додаток, од-
носно износот на другите примања што на корис-
никот му следувал за месец декември 1974 година, 
не земајќи го предвид зголемувањето на пензиите 
според Одлуката за вонредна валоризација на 
пензиите („Службен весник на СРМ" бр. 40/74). 

VII 
На пензиите зголемени според одредбите на 

точката II од оваа одлука се додава износот на 
заштитниот додаток определен според одредбите на 
соодветната одлука. 

VIII 
При определувањето на зголемувањето на се-

мејните пензии според оваа одлука, два и повеќе 
корисници на пензија по иста основа се сметаат 
како еден корисник. 

IX 
Зголемувањето по оваа одлука следува од 1 

јануари 1975 година. 
X 

Усогласувањето на пензиите и другите прима-
ња според одредбите на оваа одлука ќе се изврши, 
и тоа: 

1) на пензиите и другите примања за кои е до-
несено решение до влегувањето во сила на оваа 
одлука — од Стручната служба на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија по службена должност, без донесување на 
писмено решение, 

2) на пензиите и другите отимања за кои ре-
шение за остварување на правото ќе се донесе по 
влегувањето во сила на оваа одлука од овласте-
ните стручни служби за донесување на решенија 
за правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање во прв степен, при донесувањето на реше-
нието. 

XI 
По1асненита за примената на одделни одредби 

од оваа одлука дава Стручната служба на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

XII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Бр. 01-2764/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

ЗОО. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 26 став 2 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 декември 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 

1975 ГОДИНА 
I 

Најнискиот износ на пензиите за 1975 година 
изнесува 560 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Бр. 01-2763/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

301. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 125 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 27 декември 1974 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 

I 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање за определување височината на заштитниот 
додаток на пензијата, почнувајќи од 1 јануари 1975 
година, се утврдува во износ од 1.100 динари. 

II 
Определувањето на новиот износ на заштит-

ниот додаток според граничниот износ на најниско-
то пензиско примање од претходната точка на ко-
рисниците на пензија кои имаат право на таков 
додаток на ден 1 јануари 1975 година ќе го извр-
ши Стручната служба на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија по 
службена должност, без донесување на писмени 
решенија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Бр. 01-2761/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

302. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 23 и 24 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 27 декември 1974 
година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈВИСОКИТЕ ПЕНЗИСКИ ОСНОВИ ЗА 1975 

ГОДИНА 

Граничниот износ на највисоките пензиски ос-
нови од кои може да се одреди пензија во 1975 
година се определува во износ, и тоа: 
— за осигурениците кои работеле на 

работни места за кои се бара ви-
сока стручна подготовка (I кате-
горија) 6.850 динари 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара виша 
стручна подготовка, односно струч-
на подготовка на висококвалифи-
куван работник (II категорија) 5.480 динари 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара 
средна стручна подготовка, од-
носно стручна подготовка на ква-
лификуван работник (III катего-
рија) 4.380 динари 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои се бара 
нижа стручна подготовка, однос-
но стручна подготовка на приучен-
полуквалификуван работник (IV 
категорија) 3.560 динари 

— за осигурениците кои работеле на 
работни места за кои не се бара 
стручна подготовка (V категорија) 2.740 динари 

II 
Износите од точката I на оваа одлука се при-

менуваат за определување на пензиите во чија 
пензиска основа се пресметани во целост или де-
лумно личните доходи од 1974 година. I 

III 
На уживателот на пензија чија пензија е опре-

делена од пензиската основа утврдена според точка 
I од оваа одлука, а на кој просечниот месечен 
личен доход остварен во пресметковниот период е 
поголем од таа основа, на негово барање, повторно 
ќе се определи пензија спрема највисоката пен-
зиска основа која ќе се утврди во наредните години 
после 1975 година. 

Повторно определената пензија по оваа точка 
припаѓа од 1 јануари на односната година, без 
примена ца одлуките за валоризација на пензиите. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Бр. 01-2765/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

303. 
Врз основа на член 148 и 149 став 5 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДО-

НЕС ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Важноста на Одлуката за стапката на основ-
ниот придонес за пензиското и инвалидското оси-
гурување за 1974 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 47/73), се продолжува и за 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1975 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Бр. 01-2738/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

304. 
Врз основа на член 148 и 149 став 4 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО 

СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1974 
ГОДИНА 

Важноста на Одлуката за стапките на додат-
ниот придонес за стажот на осигурувањето што се 
смета со зголемено траење за 1974 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 47/73), се продолжува и 
за 1975 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1975 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Бр. 01-2739/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 



Стр. 1238 — Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 31 декември 1974 

305. 
Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА 
СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРО-

СЕК ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско осигурување 

за покривање на трошоците на инвалидското оси-
гурување што настанале во врска со инвалидноста 
над утврдениот просек во 1974 година плаќаат сите 
организации кои според својата дејност спаѓаат во 
групите на дејности во кои бројот на инвалидите 
го надминува определениот просек и се опфатени 
со оваа одлука. 

II 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите кои според својата деј-
ност се распределени во следните групи на деј-
ности: 

121,122,124, 
129, 211, 412 
и 812 по стапка 0,35% бруто односно 0,49% нето 
116,120,127, 
511 и 515 по стапка 0,48% бруто односно 0,67% нето 
117, 620 
и 740 по стапка 0,56% бруто односно 0,78% нето 
114,115 по стапка 0,79% бруто односно 1,10% нето 

III 
Работните организации кои вработуваат инва-

лиди на трудот од II и Ш категорија на инвалид-
ност со полно работно време можат да бараат на-
малување на стапката на додатниот придонес од 
точка II на оваа одлука, и тоа: 

— за 10% ако во просек вработуваат еден ин-
валид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници, 

— за 15% ако во просек вработуваат еден ин-
валид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници, 

— за 20% ако во просек вработуваат еден ин-
валид на трудот до 50 активни осигуреници. 

Во. бројот на вработени инвалиди на трудот 
не влегуваат оние кои работната организација е 
должна да ги вработи согласно Законот. 

За измена на стапките односно престанување 
на обврските за плаќање на овој придонес поради 
знатно изменети услови односно околности кај од-
делни организации, одлучуваат стручните служби 
на општинските заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување, по службена должност или 
на предлог на заинтересираната организација. 

IV 
Основица за пресметување на додатниот при-

донес за инвалидско осигурување за покривање 
на трошоците на инвалидското осигурување што 
настанале во врска со инвалидноста над утврдениот 
просек, претставува бруто личниот доход оства-
рен од работа на работниците во редовно работно 
време, од работа подолга од полното работно време 
и од дополнителна работа. 

По исклучок, поради тоа што сметано од 1. IV. 
1974 година дојде до промена на бруто износите на 
личните доходи кои служат како основица за пре-

сметување на придонесот, пресметувањето на до-
датниот придонес се врши по нето стапки опреде-
лени со точката II на оваа одлука, од основицата 
што ја сочинува нето личниот доход остварен од 
работа во редовно работно време, од работа по-
долга од полното работно време и по основа на до-
полнителна работа, а го плаќаат организациите од 
својот доход. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Бр. 01-2745/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

306. 
Врз основа на член 151 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
грување на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПАУШАЛНИ ИЗ-
НОСИ И ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Придонесот за пензиско и инвалидско осигуру -

вање во паушален износ се утврдува: 
1) за домашни помошнички што се ангажира-

ни од приватни домаќинства или лица за вршење 
на домашни работи, и 

2) за лица кои по завршувањето на школува-
њето се наоѓаат на задолжителна практична работа 
или се на доброволна практика, ако работат со 
полно работно време. 

II 
Паушалните износи на придонесот за пензиско 

и инвалидско осигурување за осигурениците од 
точка I на оваа одлука се утврдуваат, и тоа: 
— за лицата со висока стручна 

подготовка во износ од 
— за лицата со виша стручна под-

готовка односно стручна подго-
товка на висококвалификуван 
работник во износ од 

— за лицата со средна стручна 
подготовка односно стручна 
подготовка на квалификуван 
работник во износ од 

— за лицата со останати степени 
на стручна подготовка, како и 
за лицата без стручна подго-
товка во износ од 

Ш 
Утврдените износи на придонесот за пензиско 

и инвалидско осигурување се месечни, а се пла-
ќаат наназад. 

252,40 динари 

231,35 динари 

210,30 динари 

147,20 динари 



31 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 50 — Стр. 1239 

Доколку во конкретен случај се работи за 
покус период од еден месец, придонесот се пре-
сметува за секој календарски ден по 1/30 од утвр-
дениот придонес во точката II на оваа одлука. 

IV 
Како основица за пресметување на придоне-

сот за пензиското и инвалидското осигурување за 
работник на неплатено отсуство до 30 дена и ра-
ботник кој со судска одлука е вратен на работа, 
а на кој не му е исплатен личен доход за времето 
кое му се признава во стаж на осигурување спо-
ред важечките прописи, се зема просечниот личен 
доход остварен во претходната година. 

Доколку во претходната година место личен 
доход е приман надоместок, како основица се зема 
основата од која е пресметан надоместокот. 

V 
Со денот на применувањето на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за придонесите за 
пензиското и инвалидското осигурување во пау-
шални износи и основици за пресметување на при-
донесот за пензиско и инвалидско осигурување за 
одделни категории осигуреници („Службен весник 
на СРИ" бр. 15/74). 

VI 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1975 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Бр. 01-2760/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

307. 
Врз основа на член 151 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 
6 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 27 де-
кември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЛИПАТА ОСИГУРЕНИ ЗА 
ОДДЕЛНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 

Паушалните износи на придонесот за инвалид-
ското осигурување се утврдуваат: 

а) За лицата осигурени само за случај на ин-
валидност и телесно оштетување предизвикано со 
несреќа на работа и професионална болест, и тоа: 

— лица во работен однос ако работат со по-
малку од половина од полното работно време, 

— ученици на стручни училишта и студенти на 
виши и високи школи, факултети и уметнички 
академии, кога вршат задолжителна практична ра-
бота во училници или работилници или кога вр-
шат практична работа во основни и други органи-
зации на здружен труд, задруги, државни органи 
и органи на управата, 

— лица на доброволна практика (волонтери) 
кои не остваруваат личен доход, 

— лица кои вршат работа по основа на гра-
ѓанско-правен однос во смисла на прописите за 
меѓусебните односи во здружениот труд, 

— Југословенски државјани кои согласно ва-
жечките прописи се упатени во странство за уче-
ње односно здобивање на практика, 

— странски државјани кои се наоѓаат на уче-
ње односно практика во Југославија, ако државата 
чии државјани се тие, исто така постапуваат со 
југословенските државјани, доколку со меѓуна-
родна спогодба не е определено поинаку; 

б) За лицата осигурени само за случај на ин-
валидност и телесно оштетување предизвикано со 
несреќа на работа, и тоа: 

— лица на организирани јавни работи од општо 
значење или во акции на спасување или одбрана 
од елементарни непогоди или несреќи, 

— лица во вршење на одделни јавни функции 
или граѓански должности по повик на државните 
органи, 

— лица на воена вежба во Југословенската на-
родна армија, односно во состав на единиците на 
територијалната одбрана или цивилна заштита. 

в) За лицата осигурени по престанокот на ра-
ботниот однос или друго својство, и тоа: 

— лица додека се уредно пријавени кај оп-
штинската заедница за вработување на работници, 
до колку се пријавени во рок од 30 дена по пре-
станокот на работниот однос, 

— лица додека се наоѓаат во Југословенската 
народна армија на воена вежба или отслужување 
на воениот рок ако стапиле во рок од 30 дена но 
престанокот на работниот однос. 

II 
Паушалните износи на придонесот за пензиско 

и инвалидско осигурување за осигурениците од 
точката I на оваа одлука се утврдуваат, и тоа: 
— за лицата со висока стручна под-

готовка во износ од 66,95 динари 
— за лицата со виша стручна подго-

товка односно стручна подготов-
ка на висококвалификуван работ-
ник во износ од 61,35 динари 

— за лицата со средна стручна под-
готовка односно стручна подготов-
ка на квалификуван работник во 
износ од 55,75 динари 

— за лицата со останати степени на 
стручна подготовка како и за ли-
цата без стручна подготовка во 
износ од 39,00 динари 

Ш 
Утврдените паушални износи на придонесот за 

пензиско и инвалидско осигурување во точката II 
на оваа одлука се месечни, а се плаќаат наназад. 

Доколку во конкретен случај се работи за по-
кус период од еден месец, придонесот се пресме-
тува за секој календарски ден по 1/30 од утврде-
ниот месечен износ на придонесот во точката II 
на оваа одлука. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за определување на па-
ушални износи на придонесот за лица осигурени за 
одделни права од инвалидско осигурување, објаве-
на во „Службен весник на СРМ" бр. 15/74. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија",, а ќе се применува 
од 1 јануари 1975 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Бр. 01-2768/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 
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308. 
Врз основа на член 147 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 
8 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27 декември 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1975 ГОДИНА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЗЕРВАТА НА 
ФОНДОТ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА 

ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I 
Од приходите остварени со придонесите за пен-

зиското и инвалидското осигурување во 1975 го-
дина, за резервата на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување се издвојуваат средства 
во височина од 1% од тие приходи. 

II 
Дел од средствата за резервата што ќе служи 

за обртни средства на Фондот се утврдува во висо-
чина од 10% од вкупно остварените расходи на 
Фондот во 1974 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Бр. 01-2762/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

309. 
Врз основа на член 148 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 и точка 
19 и член 246 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОН-
ДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ ЗАКРЕПНУВА-
ЊЕТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1975 ГОДИНА 

I 
Од вкупните средства на Фондот на пензиско-

то и инвалидското осигурување ќе се издвојуваат 
БО 1975 година наменски средства за помагање 
закрепнувањето на корисниците на пензија и на 
определени права од инвалидското осигурување по 
стапка од 1,5% од вкупниот износ на исплатените 
пензиски примања и исплатениот надоместок на 
материјалното обезбедување во врска со профе-
сионалната рехабилитација и на привремениот на-
доместок во врска со вработувањето, освен додато-
кот за помош и нега. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1975 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2766/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

310. 
Врз основа на член 147 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 7 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

I 
Финансискиот план на Фондот на пензиското 

и инвалидското осигурување за 1975 година се 
утврдува со следниве: 

во мил. динари 

П р и х о д и 

1. Основен придонес 1.232,71 
2. Додатни придонеси 20,00 
3. Приходи од учество на Федерацијата 

во финансирањето на пензиското и 
инвалидското осигурување 173,23 

4. Учество на Републиката во финанси-
рањето на пензиското и инвалидското 
осигурување 11,42 

5. Други приходи 9,00 

Вкупни приходи: 1.446,36 

Издвојувана 

1. За резервата на Фондот 12,53 
2. За помагање на закрепнувањето на 

пензионерите 17,17 

Вкупно издвој увања: 29,70 

Приходи по издвојувањето 1.416.66 
Вишок на расходи над приходите 33,76 

Р а с х о д и 

1. Старосни пензии со додатоци 653,73 
2. Инвалидски пензии со додатоци 246.12 
3. Семејни пензии со додатоци 244,54 
4. Паричен надоместок за телесно ош-

тетување 8,61 
5. Додаток за помош и нега на трудо-

ви инвалиди и слепи работници 8,68 
6. Надоместок за рехабилитација 8,36 
7. Надоместок до стапувањето на соод-

ррттта работа 10,65 
8. Надоместок подади вработување со 

скратено работно време 4,91 
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12, 

9. Надоместок поради помал личен до-
ход на друга работа 

10. Надоместок на патни трошоци и 
дневници 
Професионална рехабилитација: 
— во посебни установи 
— за деца 
Инвестиции за рехабилитација и 
вработување на инвалидите на трудот 

13. Придонес за здравствена заштита 
на пензионерите 

14. Придонес за додаток на деца 
15. Придонес за станбена изградба 
16. Придонес на Сојузот на заедниците 
17. Надоместок на стручните служби 
18. Други трошоци 

Вкупни расходи: 

II 

1,66 

0,92 

3,75 
6,91 

3,00 

117,26 
34,90 
47,23 

0,38 
37,76 
11,00 

1.450,42 

Вишокот на расходите над приходите плани-
рани за 1975 година ќе се покрие со расположи-
вите средства на резервата на Фондот. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 01-2774/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

312. 
Врз основа на член 147 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 27 
декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Финансискиот план на Фондот за решавање 
на станбените потреби на корисниците на пензија 
и определени права од инвалидското осигурува-
ње се утврдува со следните: 

I. СРЕДСТВА 
во илдади динари 

311. 
Врз основа на член 147 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 
7 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МА-
КЕДОНИЈА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1975 

ГОДИНА 

Финансирањето на Стручната служба на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија во првото тримесечје од 1975 
година ќе се врши сразмерно на просечните ме-
сечни приходи и расходи на Стручната служба 
во 1974 година. 

И 
Приходите што ќе се остварат и расходите 

што ќе се извршат во текот на временото финан-
сирање во првото тримесечје на 1975 година чи-
нат составен дел на финансискиот план на Струч-
ната служба на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија за 1975 
година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-2752/1 

27 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

1. Пренесени средства од минатата година 
2. Придонеси од: 

— инвалидските и пензиските 
примања 
— примања по основа на реха-
билитација и вработување на 
инвалидите на трудот 

3. Други приходи (интерес и др.) 

36.300 

46.470 

760 
825 

Вкупно средства 

II. РАСХОДИ 
1. Средства за Стручната служба 
2. Надоместок за работа на коми-

сиите во врска со донесувањето 
на решенија за кредит 

3. Надоместок на филијалата на 
Стопанската банка — Скопје за 
вршење на работите на Фондот 
и трошоци на паричен и платен 
промет 

84.355 

220 

25 

650 

Вкупно расходи 895 

III. СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

1. Доделени неповратни средства за 
станбена изградба 20.000 

2. Средства за кредитирање на 
индивидуалната станбена изград-
ба и останати расположиви 
средства 63.460 
Вкупни средства за станбена 
изградба 83.460 

II / 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2753/1 
27 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 
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313. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за измени 

и дополненија на Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРЖ" бр. 28/74), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 25 ноември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Илија Бошков, од Скопје, се именува за се-
кретар на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2473/1 
25 ноември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

314. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од 

Самоуправната спогодба за здружување на опш-
тинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување во Републичка заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Републичката заедница на здравството 
и здравственото осигурување, на седниците на 
Соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите, Соборот на делегатите на зем-
јоделците-корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд од здравството — даватели на 
услугите, одржани на 3 декември 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКО-
ВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ 
НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИН-
СКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Листата на лековите што можат да се пре-
пишуваат на товар на средствата на општински-
те заедници на здравството и здравственото оси-
гурување, која е составен дел на Одлуката за 
утврдување Листа на готовите лекови што мо-
жат да се препишуваат на товар на средствата 
на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците, односно земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/74), се дополнува со: 

1 2 3 4 

1. Bebiron I Pliva dietetski preparat 
2. Bebiron II V » 
3. Bebiron Ѕ26 » 
4. Bisolvomycin Zdravlje kapsuli 
5. Bisulfan i> tableti 
6. Butazolidin Pliva mast 
7. Butazolidin Alka 

100 tableti 
8. Calagam B15 
9. Dipar Servo Mihalj drazei 

10. Difarsan Bosnalijek tableti 
11. Essential© j) kapsuli 
12. Eurax Pliva krem, losion 
13. Frenasma Srbolek kapsuli 
14. Gyno-Steresan Pliva gel, vaginalete 
15. Insulin Galenika, Pliva ampuli 
16. Insulinum Zince Pliva ampuli 

protanimatum 
17. Eruxol j> mast 
18. Keflex Lek kapsuli, tableti 
19. Leponex Bosnalijek tableti 
20. Metosun Hemofarm mast 
21. Mogadon Galenika tableti 
22. Nakom Lek tableti 
23. Nitro-Mack-Ketard Farmakos kapsuli 
24. Nobrium Galenika kapsuli 
25. Otricorten Pliva kapi 
26. Pholcodin Alkaloid kapsuli, sirup 
27. Ponstan Zdravlje kapsuli 
28. Regroton Pliva tableti 
29. Thiotal ч Alkaloid suspenzija 
30. Trasicor Pliva tableti 
31. Ultralan ophatal- Alkaloid 

micum oleosum kapi 
32. Ultralan P » mast, krema 
33. Ultraproct P » mast, supozitorii 
34. Vasopresin Santor sprej 
35. Ventolin aerosol Pliva tableti 
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2. Лековите од групите цитостатици, тубер-
кулостатици, антикоагуланти средства, антиконци-
пиентни и диетални препарати, можат да се пре-
пишуваат само по препорака од лекар-специја-
лист на соодветна специјалност, и тоа: 

CITOSTATICI: Endoxan, Imuran, Leukeran, Ме-
thotrexant,1 Myelobromil, Myleran, Proresid, Puri-
Nethol, Trenimon. 

TUBERKULOSTATICI: Akva-pas, Al-Pas, Ciklo-
serin, Disooarban, Etambutol, Euniazid 100, Euniazid 
400, Eutison, B6, Gluronazid, Isoniazid, Isovit 100+5, 
Isovit 400+25, Isoxyl, Monozid Muambutol, Novoserin, 
Pas-Aluminium, Pas-Natrium, Pirazinamid, Rigenicid, 
Sanoxyl, Tibital, Trecator, Trevintix. 

ANTIKO ADILANTNI SREDSTVA: Dicumarol, 
Difarsan, Marcoumar, Palentan, Syncumar, Tromexan. 

ANTIKONCIPIENTNI PREPARATI: Anacyclin 
101, Anovlar, Demulen 50, Euginon, Lyndiol 2,5, Neo-
gynon 21, Stederil, Stederil d. 

•DIETALNI PREPARATI: Lactacid, Lactovit, Be-
biron I, Bebiron II, Bebiron S26. 

3. Диеталните препарати Бебирон I, Бебирон 
II и Бебирон С26 можат да се препишуваат само 
на деца до едногодишна возраст и тоа само за 
оние деца на кои мајчината и друга храна им е 
недоволна. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Број 01-818/1 
3 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
315. 

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 а во врска 
со член 31, 32 и 50 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на образованието, член 27 став 
3 од Статутот на Општата заедница на образова-
нието и член 9 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општата заедница на образованието — 
Скопје, Собранието на Општата заедница на обра-
зованието, на својата редовна седница, одржана на 
ден 25. ХП. 1974 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
1975 ГОДИНА 

1. За 1975 година се утврдуваат следните стап-
ки на придонесите за насочено образование, и тоа: 

— 2,05% од доходот на основните организации 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации од областа на стопанството, вклучувајќи 
ги и организациите на здружениот труд регистри-
рани како установи, распоредени во областите од 1 
до 8 од Номенклатурата на распоредување на сто-
панските ц други организации и државни органи по 
дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот е остварениот доход намален за пресмета-
ните законски и договорни обврски, освен данокот 
на доход. 

— 3,55% од личниот доход од работен однос на 
работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците вработени кај об-
врзниците од претходната алинеја на оваа одлука. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот претставуваат сите парични примања спо-
ред Законот за даноците на граѓаните. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1975 година. 

Број 4905 
25 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. Димче Левков, е. р. 

316. 
Врз основа на член 27 од Статутот на Општа-

та заедница на образованието, Собранието на За-
едницата, на седницата од 14. VI. 1974 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. За секретар на Општата заедница на об-
разованието се именува МИРКО АПОСТОЛСКИ. 

2. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1974 
година. 

Бр. 01-651/1 
17 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

проф. Димче Левков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА 

317. 
Врз основа на член 9 и 26 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРИ" бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Битола и Основни заедници 
во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите работници — 
корисници на услуги и Соборот на делегатите —-
даватели на услуги, одржана на 27 декември 1974 
година, донесе 

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

КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ВО СТРАНСТВО ЗА Х975 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување за 1975 година се утврдува на 7,10% од 
личниот доход и другите примања во која се со-
држани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 3,40%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
3,70%. 

Тарифата на придонесот за здравствено оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,20%. Основица за пресметување 
на придонесот од овој став кај обврзниците кои 
формираат доход претставува остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход. Основица кај об-
врзниците кои не формираат доход претставуваат 
бруто личните доходи и другите примања. 
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Придонео за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по 0,20% од бруто ос-
новицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците 
на придонес кои не формираат доход за вработе-
ните по договор за дело. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравст-

вена заштита во странство се определува во ви-
сочина од 15% од нето личниот доход односно ос-
новицата утврдена со носебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опреде-
лени со оваа одлука. 

Член 3 
Вкупната стапка на придонесите од член 1 на 

оваа одлука во висина од 7,30% се распределу-
ва за: 

— Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување 2%. 

— Основните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување 5,30%. 

Член 4 
Стапките на придонесите од претходниот член 

се распоредуваат по видови на здравствена заш-
тита сразмерно на распределбата од член 1 на 
оваа одлука во зависност од видовите кои ги со-
држат. 

Член 5 
Обврзникот на уплата на придонесот должен 

е при уплата на придонесите за здравствено оси-
гурување и посебниот придонес за користење на 
здравствена »заштита во странство на самиот на-
лог-уплатница да даде спецификација за уплате-
ните придонеси по видови на правата со ознака 
на основицата, стапката и периодот за кој се прес-
метува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонеси-
те не го пополни налогот-уплатницата согласно 
став 1 на овој член, Службата на општественото 
книговодство нема да го прими налогот-уплатни-
цата во смисла на член 38 од Законот за Служба-
та на општественото книговодство. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат 

обврзниците на начин утврден со Законот, Ста-
тутот и другите општи акти на Заедницата. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

02 Бр. 47/16 
27 декември 1974 година 

Битола 

Собор на даватели Собор на корисници на 
на услуги услуги-работници 
Претседател, Претседател, 

д-р Душко Николовски, с.р. Томе Дранговски, е. р. 

Собрание на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — 

Битола 

Претседател, 
Дорче Спировски, е. р. 

318-
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 и член 

27 став 3 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Битола и Основни заедни-
ци во Битола. Демир Хисар и Ресен, Соборот на 
делегати на корисници на услуги — земјоделци и 
Соборот на делегати на даватели на услуги на 
Собранието на Општинската заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување — Битола, врз 
основа на претходно прибраното мислење од ос-
новните заедници, на седницата одржана на 27 
декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 
ГОДИНА 
Член 1 

Придонесите за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1975 година се определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја (катастарски приход) се плаќа: 

а) по стапка од 7,2% на катастарскиот приход, 
во кое се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита од 3,6%, и 

— стапка на придонесот за правата над задол-
жителните видови од 3,6%; 

б) по 36,00 динари за секое осигурано лице, во 
кој износ се содржани: 

— износ од 18,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 18,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови. 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 252,00 динари за домаќинство, во кој из-
нос се содржи: 

— износ од 126,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 126,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови; 

б) по 36,00 динари за секое осигурано лице, во 
кој износ се содржи: 

— износ од 18,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 18,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови. 

Член 2 
Од утврдените стапки и износи во претход-

ниот член 13% отпаѓа на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Би-
тола, а 87% на Основните заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување во Битола, Де-
мир Хисар и Ресен. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 02-47/17 
27 декември 1974 година 

Битола 
Собор на делегати на 
даватели на услуги 

Претседател, 
д-рДушко Николовски, е. р. 

Собор на делегати на корисници 
на услуги — земјоделци 

Претседател, 
Раде Наумовски, е. р. 

Собрание на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 

— Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 
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319. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 
27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и Основни за-
едници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Битола, на заед-
ничката седница на Соборот на корисниците на 
услуги — работници и Соборот на давателите па 
услуги, одржана на 27 декември 1974 година, 
донесе . 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈА-
НИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГО-

РИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојани месечни износи за 1975 година се плаќаат 
и тоа: 

1. За лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и други) што не примаат ли-
чен доход, ако работат со полно работно време, во 
износ од 60,00 динари, во кои се содржани: 

— износ од 20,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 36,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови на здравствена 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување; 

— износ од 4,00 динари на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

2. За учениците кои изучуваат определено за-
нимање, односно учениците во стручните училишта 
со практична настава во износ од 18,00 динари во 
кој се содржани: 

— износ од 6,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 11,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови на здравствена 
заштита и другите права од здравственото оси-
гурување; 

— износ од 1,00 динари на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

3. За лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои по прописите за инвалид-
ското осигурување се осигурани за сите случаи 
на инвалидност, лицата кои учествуваат во органи-
зирани јавни работни акции, ако на тие работи 
работат најмалку 6 часа дневно, за лицата кои се 
наоѓаат на предиој нинка обука се плаќа износ од 
21,60 динари, во кој се содржани: 

— износ од 8,40 динари за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита, 

— износ од 13,20 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови на здравстве-
на заштита и другите права од здравственото оси-
гурување. 

4. За лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита, за 
време на изведувањето на задачите на територи-
јалната одбрана, во износ од 18,00 динари, во кои 
се содржани: 

— износ од 6,40 динари на име придонес за за-
должителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 11,60 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови и другите пра-
ва од здравственото осигурување. 

5. За уживателите на постојана помош доделе-
на од страна на бившите Президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет 
во износ од 72,00 динари, во кој се содржани: 

— износ од 25,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита, и 

— износ од 47,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови и другите 
права од здравственото осигурување. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување за случај на 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за време на траењето на 
практичната работа во врска со наставата во износ 
од 10,00 динари; 

2. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, лицата кои изведуваат обука во 
одредите на предвојничката обука, лицата кои се 
наоѓаат на извршување задачи на територијалната 
одбрана или на цивилната заштита, припадниците 
на доброволните организации на противпожарната 
заштита во износ од 12,00 динари. 

Член 3 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита кај стран-
скиот носител на здравственото осигурување, се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во по-
стојан месечен износ од 50,00 динари, во кој се со-
држани: 

— износ од 20,00 динари на име придонес за за-
должителните видови на здравствена заштита, и 

— износ од 30,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови и другите пра-
ва од здравственото осигурување. 

Член 4 
Вкупните придонеси по оваа одлука се распоре-

дуваат по заедници и тоа за: 
— општинската заедница на здравството и 

здравственото осигурување — Битола 27,40%; 
— основните заедници на здравството и здрав-

ственото осигурување Битола, Демир Хисар и Ре-
сен 72,60%. 

Член 5 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука со член 1 и 2 се пресметуваат и плаќаат ме-
сечно наназад. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец за секој календарски ден во 
соодветниот месец се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

02 број 47/21 
27 декември 1974 година 

Битола 
Собор на делегатите ко-

Собор на делегатите рисници на услуги — 
даватели на услуги работници 

Претседател, Претседател, 
д-р Душко Николовски, е. р. Томе Дранговски, е. р. 

Собрание на Општинската заедница 
на здравството и здравственото 

осигурување — Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 
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320. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 10 и член 

27 став 4 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Битола и Основни заед-
ници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот 
на делегатите на корисници на услугите — ра-
ботници на Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Би-
тола, на одржаната седница на 27 декември 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ И 
ПОМОШТИ 

Член 1 
Во Одлуката за парични надоместоци и по-

мошти („Службен весник на СРМ" бр. 30/73), во 
член 5 точка 1 до 4 се менуваат и гласат: 

„1. За лекување вон СРИ во другите републич-
ки центри надоместокот изнесува 90,00 динари; 

2. За лекување во Скопје надоместокот изне-
сува 60,00 динари; 

3. За лекување во здравствена работна орга-
низација оддалечена над 50 км. во еден правец 
40,00 динари; 

4. За лекување во здравствена работна органи-
зација оддалечена над 20 до 50 км. во еден правец 
25.00 динари". 

Во членот 6 точките 1 до 4 се менуваат и 
гласат: 

„1. За осигурено лице до 1 година возраст 
надоместокот за закоп изнесува 500,00 динари; 

2. За осигурено лице преку 1 година до 7 го-
дини, надоместокот за закоп изнесува 750,00 динари; 

3. За осигурено липе преку 7 години до 14 го-
дишна возраст изнесува 1.000,00 динари, и 

4. За осигурено лице на возраст над 14 години, 
надоместокот изнесува 1.200,00 динари". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Височината на помошта за спрема на ново-

родено дете изнесува 250,00 динари". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по нејзиното до-

несување и објавување во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува на случаи настанати по 
31 декември 1974 година. 

Бр. 02-47/26 
27 декември 1974 година 

Битола 

СОБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА КОРИСНИЦИ НА 
УСЛУГИ — РАБОТНИЦИ 

Претседател, 
Томе Дранговски, е. р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Претседател, 
Дорче Спировски, е. р. 

321. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 10 и член 27 

став 4 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Битола и Основни заедници во Би-
тола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на делегатите 
на корисници на услугите — земјоделци на Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравствено осигурување — Битола, на одржаната 
седница на 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

Член 1 
Во Одлуката за височината на учеството на оси-

гурените лица во трошоците за користење на 
здравствени услуги („Службен весник на СРМ" бр. 
30/73), во членот 3 точката 2 се менува и гласи: 

„За лекување во стационарните здравствени ра-
ботни организации осигурените лица — земјодел-
ци учествуваат со 30% во вкупните трошоци на 
здравствената услуга". 

Во истиот член точката 7 се менува и гласи: 
„За амбулантно-поликлиничко и стационари 

лекување, редовните ученици над 15-годишна воз-
раст и студентите до крајот на пропишаното редов-
но школување учествуваат со 10% во вкупните 
трошоци на здравствената услуга". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила по нејзиното до-

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

Број 02-47/20 
27 декември 1974 година 

Битола 
СОБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА КОРИСНИЦИ 

НА УСЛУГИ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
Претседател, 

Раде Наумовски, е. р. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Претседател, 

Дорче Спировски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

322 
Врз основа на член 22 точка 21 бд Самоуправ-

ната спогодба за основање на Самоуправната инте-
ресна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кочани, Собранието на Заедница-
та на здравството и здравственото осигурување 
Кочани, на заедничката седница на сите собори 
на делегатите, одржана на 30 октомври 1974 го-
дина, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦА-
ТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се регулира работата на Соб-

ранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани (во натамошниот 
текст: Собрание), на соборите на делегатите на 
Собранието, на Извршниот одбор на Собранието и 
на постојаните и повремените тела на Собранието. 

Член 2 
Во рамките на своите овластувања утврдени 

се закон и Самоуправната спогодба за основање 
на заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, Собранието работи и своите одлуки и 
други акти ги донесува: 

а) на заедничка седница на сите собори на 
делегатите; 

б) на посебни седници на надлежните собори 
на делегатите, кога се одлучува рамноправно; и 

в) на одделна седница на соодветниот собор 
на делегатите, кога тој одлучува самостојно. 



31 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 50 — Стр. 1247 

Собранието на Општинската заедница учеству-
ва во работата на Собранието на општина Кочани 
во согласност со Статутот на општина Кочани. 

Член 3 
Членот на Собранието има право и должност 

да присуствува на седниците на Собранието и не-
говите собори на делегати и да учествува во раз-
гледувањето и одлучувањето по сите прашања што 
се на дневен ред на седницата. 

Во случај на спреченост да присуствува на 
седницата, членот на Собранието е должен за тоа 
навремено да го извести Собранието, односно собо-
рот на делегатите. 

Член 4 
Претставниците на печатот, радиото и телеви-

зијата можат да присуствуваат на сите јавни сед-
ници на Собранието и соборите на делегатите, до 
колку Собранието поинаку не одлучи. 

Претставниците на печатот, радиото и телеви-
зијата се известуваат за седниците на Собранието 
и соборите на делегатите и им се обезбедуваат 
материјали од интерес за известување на јавноста. 

II. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЧКА 
СЕДНИЦА 

1. Верификација и престанок на мандатот на 
делегатите 

Член 5 
Верификацијата на мандатите на делегатите 

се врши на првата заедничка седница на Собра-
нието по одржаните избори. 

Првата заедничка седница на Собранието ја 
свикува и со неа раководи до изборот на претсе-
дателот на Собранието, претседателот на поранеш-
ното собрание. 

Член 6 
За проверка на мандатите на делегатите, Соб-

ранието избира верификациона комисија во сос-
тав од 3 члена. 

Верификационата комисија, врз основа на до-
кументите поднесени од делегатите, ја проверува 
правилноста на нивните мандати и му поднесува 
на Собранието извештај со предлог за верифика-
ција на мандатите. 

Член 7 
По извештајот на верификационата комисија 

се води претрес. 
Потврдувањето на мандатите на делегатите се 

врши со гласање од присутните делегати за це-
лиот извештај. 

Ако верификационата комисија оспорила не-
кој мандат, прво се гласа за неоспорените манда-
ти, а потоа одделно за секој оспорен мандат. 

Собранието може да го одложи одлучувањето 
за верификација на одделен мандат ако утврди 
дека е потребно да се испита правилноста на спро-
ведените избори. 

Член 8 
Делегатот се здобива со своите права и дол-

жности по верификацијата на мандатот. 

Член 9 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени со закон. 
Секој делегат има право да поднесе оставка. 
Престанокот на мандатот на делегатите во слу-

чаите од ставот 1 и 2 од овој член го утврдува 
Собранието врз основа на извештајот на комиси-
јата за избор и именување. 

2. Свикување на седница 

Член 10 
Заедничките седници на Собранието ги сви-

кува претседателот на Собранието по сопствена 
иницијатива, врз основа на заклучоците на Соб-
ранието, по предлог на одделните собори на де-
легатите, Извршниот одбор на Собранието или сек-
ретарот на Заедницата. 

Во подготовката на дневниот ред на Собра-
нието, на претседателот на Собранието му помага 
секретарот на Заедницата. 

Член 11 
Седниците на Собранието се свикуваат по пис-

мен пат. 
Поканата за седницата содржи особено: ден 

и час на одржувањето на седницата, место и прос-
торија во која ќе се одржи седницата и предлог 
на дневниот ред на седницата. 

Кон поканата од претходниот став се прила-
гаат материјалите за одделните точки од дневниот 
ред и извод од записникот од претходната седница 
на Собранието. 

Поканата за седницата се испраќа на делега-
тите најмалку 5 дена пред денот на одржувањето 
на седницата. По исклучок, во крајно итни и оп-
равдани случаи, поканата за седницата може да 
се испрати и најмалку 3 дена пред денот на одр-
жувањето на седницата. 

Кога од оправдани причини кон поканата за 
седницата не може да се приложи материјал по 
сите точки од предложениот дневен ред, матери-
јалот ќе им се достави на делегатите дополни-
телно. 

Член 12 
На седницата на Собранието присуствуваат 

односно можат да присуствуваат без право на од-
лучување: секретарот на Заедницата, работници на 
Стручната служба на Заедницата, претставници 
на Извршниот совет и Собранието на општината, 
заинтересирани општествено-политички, општест-
вени и други организации, организации на здру-
жен труд, јавни и политички работници. 

3. Тек на седницата 

Член 13 
Седницата на Собранието ја отвора и со неа 

раководи претседателот на Собранието, а во не-
гово отсуство заменикот на претседателот на Соб-
ранието. 

Пред отворањето на седницата на Собранието 
претседателот на Собранието проверува и утврду-
ва дали постои кворум за полноважна работа на 
седницата под кој се подразбира присуството на 
седницата на мнозинството на делегати од секој 
одделен собор. Ако не постои кворум почетокот 
или одржувањето на седницата се одлага, или сед-
ницата се закажува на друг ден. 

Членот на Собранието кој од оправдани при-
чини е спречен да присуствува на седницата на 
Собранието или неговите органи и тела е должен 
за тоа да го извести свикувачот на седницата. 

Член 14 
Дневниот ред на седницата го утврдува Соб-

ранието, по предлог на претседателот на Собра-
нието. 

Секој член на Собранието, како и секретарот 
на Заедницата, може да предлага измени и допол-
нување на предложениот дневен ред, но по ис-
тиот предлог одлучува Собранието. 

Дефинитивно утврдениот дневен ред не може 
да се менува. 



Стр. 1248 — Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 31 декември 1974 

Член 15 
Собранието работи по утврдениот дневен ред. 

Пред преминувањето на дневниот ред се усвојува 
записникот од претходната седница. 

На седницата на Собранието се врши разгле-
дување и одлучување по одделни прашања по ре-
доследот утврден со дневниот ред. 

Известители по одделните точки од дневниот 
ред се, по правило, определените членови на Из-
вршниот одбор, а можат да бидат и овластени ра-
ботници од Стручната служба на Заедницата. 

Член 16 
Во разгледувањето на одделни прашања од 

дневниот ред на седницата на Собранието имаат 
право да учествуваат членовите на Собранието, 
секретарот на Заедницата, одделни стручни работ-
ници што работеле на подготвување на материја-
лот за седницата и претставник на Стручната 
служба, кога се работи за прашањата од нејзин 
интерес. 

Во дискусијата на седницата можат да учес-
твуваат и поканетите претставници од заинтере-
сираните органи и организации. 

За прашањата што се на дневен ред претсе-
дателот на Собранието, по правило, дава збор на 
пријавените дискутанти по редоследот по кој се 
пријавиле за дискусија. 

На член на Собранието кој сака да говори за 
повредата на деловникот или на утврдениот дне-
вен ред му се дава збор штом тоа го побара. 

Никој не може да земе учество во дискусија-
та пред да добие збор од претседателот на Соб-
ранието. 

Член 17 
Учесникот во дискусијата може да говори са-

мо по прашањето што е на дневен ред. 
Претседателот на Собранието се грижи учес-

никот во дискусијата да не биде попречуван во 
своето излагање. 

Член 18 
За повреда на редот на седницата, на членот 

на Собранието, односно друго лице присутно на 
седницата може да му се изречат следните мерки; 

— опомена, 
— одземање на зборот, 
— отстранување од седницата. 
Мерките опомена и одземање на зборот ги 

изрекува претседателот на Собранието, а мерката 
отстранување од седницата Собранието, по пред-
лог на претседателот на Собранието. 

Мерката отстранување од седницата се одне-
сува само на тековната седница. 

Сите изречени мерки се запишуваат во за-
писникот на седницата. 

Претседателот на Собранието се грижи за ре-
довното одвивање и одржување на редот на сед-
ницата и има право да го опомене на ред или да 
го прекине во излагањето учесникот во дискуси-
јата ако тој се оддалечува од прашањето што е 
на дневен ред или го нарушува редот на седни-
цата. 

Ако разгледувањето на одделни прашања ба-
ра подолго време, претседателот на Собранието мо-
же да предложи ограничување на времето на из-
лагањето на секој дискутант. За предлогот на 
претседателот одлучува Собранието. 

Член 19 
Разгледувањето на одделни точки од дневниот 

ред го заклучува претседателот на Собранието ко-
га ќе утврди дека нема повеќе дискутанти. 

По исклучок, претседателот на Собранието или 
одделен член на Собранието може да предложи 
заклучување на разгледувањето на одделните точ-
ки од дневниот ред и кога листата на пријавени-
те дискутанти не е исцрпена, ако смета дека пра-
шањето е доволно расветлено за одлучување. По 
поднесениот предлог одлучува Собранието. 

Член 20 
Разгледувањето на прашањето што е на дне-

вен ред завршува со: 
— донесување односно усвојување на одлука 

или друг акт; 
— донесување на заклучок; и 
— прием на знаење на материјалот, односно 

информациј ата. 
Собранието може да одлучи прашањето што 

се разгледувало да се симне од дневниот ред или 
да се врати на подносителот на предлогот заради 
измена односно дополнување. 

Одлуките, другите општи акти и заклучоците 
Собранието ги донесува со гласање. 

Гласањето е јавно. 
По исклучок, во случаи предвидени со закон 

или ако за тоа постојат оправдани причини, Соб-
ранието може да одлучи Гласањето 'за одделно 
прашање да се изврши тајно. 

Член 21 
Јавното гласање се врши со кревање на рака 

или поименично. 
Членовите на Собранието може да гласаат за 

или против предлогот, или да се воздржат од гла-
сањето. [ 

Поименичното гласање се врши кога тоа ќе 
го определи претседателот на Собранието, а ако 
смета дека е потребно да се утврди точно резул-
татот од гласањето. 

Член 22 
Тајното гласање се врши со гласачки лив-

чиња. 
На секое гласачко ливче, покрај печатот на 

Општинската заедница, се внесуваат зборовите: 
Под реден бр. 1 „ЗА", под реден број 2 „ПРОТИВ" 
и под реден број 3 „ВОЗДРЖАН". 

Гласањето се врши на тој начин што членот 
на Собранието го заокружува едниот од редните 
броеви според своето определување. 

Пребројувањето на гласовите го вршат прет-
седателот и два избрани члена на Собранието, а 
резултатот од гласањето го објавува претседате-
лот на Собранието. 

Полноважни се одлуките на Собранието за 
кои гласале мнозинството од присутните членови 
на Собранието, ако со Статутот на Заедницата не 
е предвидено поинаку. 

Член 23 
Ако по извршеното гласање се утврди дека 

бројот на гласовите „ЗА" и бројот на гласовите 
„ПРОТИВ" се еднакви, или дека бројот на гласо-
вите „ЗА" и „ПРОТИВ" земени заедно е еднакво 
со бројот на воздржаните гласови, се врши пов-
торно гласање. Во случај и при повторно гласање 
да не се добие потребно мнозинство, се смета де-
ка предлогот не е усвоен. 

Се смета дека предлогот не е усвоен ни кога 
мнозинството од присутните членови на Собра-
нието се воздржале од гласањето. 

Член 24 
Членот на Собранието има право да поставува 

прашања за работата на Извршниот одбор, телата 
на Собранието, секретарот на Заедницата и Струч-
ната служба на Заедницата. 

Прашањата можат да се поставуваат на сед-
ницата на Собранието усно, а во времето меѓу две 
седници писмено преку претседателот на Собра-
нието. 

Член 25 
На усно поставено прашање од членот на Соб-

ранието, по правило, се одговара на истата сед-
ница на која е поставено. Ако тоа не е можно, 
одговорот се дава на наредната седница. 

Писменото прашање се испраќа на органот, 
односно телото на кое се однесува. Ако праша-
њето било поставено најдоцна на 15 дена пред пр-
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вата наредна седница на Собранието, на него се 
одговара на таа седница. 

По примениот одговор, членот на Собранието 
има право да постави дополнително прашање и 
да предложи прашањето да се стави на дневен 
ред за разгледување на наредната или некоја 
друга седница. 

4. Избор на функционери, органи и тела на 
Собранието 

Член 26 
На првата заедничка седница на Собранието 

се избираат: 
— претседател на Собранието, 
— заменици претседатели на Собранието, 
— секретар на Општинската заедница, 
— претседател и членови на Комисијата за 

избор и именување, 
— претседател и членови на Извршниот од-

бор, 
— други постојани тела на Собранието, 
— делегати за Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување на СРМ, 
— Комисија за жалби и поплаки и др. 

Член 27 
Предлог за избор на претседател на Собра-

нието и негов заменик поднесува посебна канди-
дациона комисија, врз основа на извршени прет-
ходни консултации со надлежните општествено-
политички организации. 

Кандидационата комисија од претходниот став 
се состои од 6 члена, односно по 2 члена од ре-
довите на секој собор на делегатите. 

Член 28 
Предлог за избор на претседател и членови 

на Комисијата за избор и именување поднесува 
кандидационата комисија од членот 28 од овој 
деловник. 

Предлози за именување на секретар на Оп-
штинската заедница односно за избор претседа-
тел и членови на Извршниот одбор и на делега-
ти во Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување поднесува Комисијата 
за избор и именување врз основа на претходно 
извршените консултации со надлежните општест-
вено-политички организации. 

Член 29 
Предлозите за именување односно избор на 

функционери, органи и тела на Собранието се 
поднесуваат во вид на кандидатски листи. 

Секоја кандидатска листа содржи најмалку 
онолку кандидати колку треба да се изберат. 

Член 30 
На седницата на Собранието за поднесените кан-

дидатски листи се гласа во целина, по оној ред 
по кој се предложени. 

Изборот, односно именувањето на функционе-
рите, органите и телата на Собранието, се врши 
со јавно гласање. 

Член 31 
Одредбите од овој деловник што се однесу-

ваат на постапката за избор сообразно се приме-
нуваат и во постапката за разрешување. 

Член 32 
По однос на спроведувањето на гласање за 

избор односно именување на функционери, органи 
и други тела на Собранието сообразно се приме-
нуваат одредбите на овој деловник што се одне-
суваат за гласањето при донесувањето на одлуки 
и други општи акти. 

III. РАБОТА НА ОДДЕЛНИТЕ СОБОРИ НА 
ДЕЛЕГАТИ 

1. Заеднички одредби 

Член 33 
Секој собор на делегати избира претседател на 

соборот и заменик на претседателот на соборот. 
По потреба, соборот може да избира повре-

мени тела (комисии и ел.), кои му помагаат во 
прашањето на неговите задачи. 

Член 34 
По однос на работата на соборите на делега-

тите кога тие одлучуваат рамноправно или само-
стојно сообразно ќе се применуваат одредбите на 
главата втора под точка 2, 3 и 4 од овој деловник. 

Предлог за избор на претседател на соборот и 
заменик на претседателот на соборот поднесува 
кандидационата комисија во состав од 3 члена 
избрана од соборот, врз основа на претходно из-
вршените консултации со надлежните општестве-
но-политички организации. 

2. Рамноправно одлучување 

Член 35 
При вршењето на работите за кои со Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување, Само-
управната спогодба за здружување на Заедница-
та на здравството и здравственото осигурување во 
Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување и Статутот на Општинската 
заедница е пропишано рамноправно одлучување 
на надлежните собори на делегатите, надлежни-
те собори на делегатите расправаат и одлучуваат 
по прашањето од утврдениот дневен ред на од-
воени седници. 

Седниците на Собранието на делегатите во 
случаите од претходнит став ги свикува претсе-
дателот на Собранието во договор и соработка со 
претседателот на соборите на делегатите. Претсе-
дателот на Собранието и претседателот на собо-
рите на делегатите заеднички го утврдуваат пред-
логот за дневниот ред на седниците на соборите 
на делегатите. 

Претседателот на Собранието е присутен за 
време на одржувањето на седницата на надлеж-
ните собори. 

Член 36 
За полноважно одлучување по прашањата за 

кои надлежните собори на делегатите одлучуваат 
рамноправно потребно е на седниците на оддел-
ните собори на делегатите да присуствуваат мно-
зинството од вкупниот број на делегати на со-
борот. 

Одлуките на соборите на делегатите од прет-
ходниот став се донесуваат во истоветен текст, за 
формулацијата на кој претходно се договараат 
претседателот на Собранието и претседателите на 
надлежните собори на делегатите. 

Одлуките на надлежните собори на делега-
тите се сметаат за донесени ако за истоветниот 
текст на одлуката гласале мнозинството од при-
сутните делегати на седницата на секој одделен 
собир на делегатите. 

Член 37 
Претседателите на надлежните собори на де-

легатите го известуваат претседателот на Собра-
нието и меѓусебно за донесените одлуки, односно 
за заземените ставови од страна на нивниот до-
говор на делегатите. 

Ако предлогот на одлуката е усвоен во исто-
ветен текст од страна на сите надлежни собори 
на делегатите, претседателот на Собранието го 
утврдува и објавува донесувањето на одлуката. 
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Одлуката донесена со рамноправно одлучува-
ње на надлежните собори на делегатите ја потпи-
шуваат претседателот на Собранието и претседа-
телот на соборите на делегатите. 

Член 38 
Ако надлежните собори на делегатите по пра-

шањето за кое одлучуваат рамноправно заземаат 
различни ставови и не ја усвојат предложената 
одлука со истоветен текст, претресот по праша-
њето за донесувањето на одлуката се повторува, 
при што се земаат предвид усвоените ставови 
на другите собори на делегатите. 

Ако на два претреса едноподруго не се усвои 
од сите собори на делегатите спорната одлука во 
истоветен текст, се спроведува постапка за усог-
ласување на ставовите. 

Член 39 
Во случајот од членот 39 став 2 од овој де-

ловник претседателот на Собранието формира за-
едничка комисија составена од по два члена од 
секој надлежен собор на делегатите на која и се 
доверува усогласување на ставовите по спорното 
прашање. 

Заедничката комисија поднесува писмен из-
вештај за својата работа со предлог за извршува-
ње на спорното прашање. 

Ако заедничката комисија не постигне усогла-
сување на ставовите по спорното прашање, или 
ако надлежните собори не го усвој от предлогот на 
комисијата за решавање на спорното прашање, 
претседателот на Собранието го известува за тоа 
Собранието на општината Кочани кое донесува 
одлука со која привремено го решава тоа пра-
шање. 

Ако подоцна се создадат услови за поинакво 
решение на спорното прашање, тоа повторно се 
става на дневен ред и разгледува од надлежните 
собори на делегатите. 

Со донесувањето на одлуката по спорното пра-
шање од надлежните собори на делегатите прес-
танува да важи одлуката на Собранието на оп-
штината Кочани донесена по тоа прашање. 

3. Самостојно одлучување 
Член 40 

При вршењето на работите за кои со Законот 
за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување и Самоуправ-
ната спогодба за здружување на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување е пропишано само-
стојно да одлучуваат одделните собори на деле-
гатите, соборот на делегатите расправа и одлучу-
ва по утврдениот дневен ред на одделни седници. 

Седниците на соборот на делегатите во слу-
чаите од претходниот став ги свикува претседате-
лот на соборот на делегатите и затоа го известу-
ва претседателот на Собранието. 

Предлогот на дневниот ред на седницата на 
соборот на делегатите го утврдува претседателот 
на соборот со помош на секретарот на Заедницата. 

Член 41 
Кога на дневен ред на седницата на одделен 

собор на делегатите се ставени за одлучување 
прашања што се од посебен интерес за другите 
собори на делегатите, може претходно да се бара 
мислење од другите собори на делегати во рок 
што спогодбено ќе го утврдат претседателот на 
Собранието и претседателите на соборите на деле-
гатите. 

Соборот на делегатите од кого е барано прет-
ходно мислење должен е да даде мислење по 
прашањето односно одлуката што треба да ја до-
несе надлежниот собор на делегатите. 

Надлежниот собор на делегатите е должен да 
го разгледа мислењето на заинтересираниот собор 
на делегатите и по него да заземе став. 

Член 42 
Надлежниот собор на делегатите полноважно 

одлучува ако на седницата присуствуваат мнозин-
ство од вкупниот број на делегати на соборот. 

Одлуката на соборот на делегатите се смета 
за донесена ако за неа гласале мнозинството од 
присутните делегати на седницата на соборот. 

Член 43 
За донесените одлуки и заклучоци од надлеж-

ниот собор на делегати се известуваат претседа-
телот на Собранието и претседателите на другите 
собори на делегати. 

IV. РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР И 
ДРУГИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 

1. Извршен одбор 

Член 44 
Седниците на Извршниот одбор на Собрание-

то се одржуваат пред одржувањето на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите на 
Собранието и посебни седници на соборите на де-
легатите кои рамноправно одлучуваат. 

На седницата на Извршниот одбор се разгле-
дуваат прашањата и материјалите ставени на дне-
вен ред за наредната седница на Собранието, однос-
но за наредните седници на соборите на делега-
тите кои рамноправно одлучуваат и по однос на 
нив се усвојуваат потребни ставови, односно пред-
лози. 

Член 45 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и 

со нив раководи претседателот на Извршниот од-
бор. 

Извршниот одбор може да работи полноваж-
но ако на седницата присуствуваат мнозинството 
од вкупниот број на членови на Извршниот од-
бор, а своите одлуки и заклучоци ги донесува со 
мнозинство на гласови од присутните членови. 

Член 46 
Во с& друго по однос на свикувањето и рабо-

тата на Извршниот одбор сообразно ќе се приме-
нуваат одредбите на глава втора точка втора и 
трета од овој деловник. 

2. Постојани и повремени тела на Собранието 

Член 47 
Покрај постојаните тела установени со Стату-

тот на Општинската заедница, Собранието, од-
делните собори на делегатите и Извршниот одбор 
можат да формираат и повремени тела (комисии 
и ел.) заради следење и проучување на опреде-
лени прашања, изготвување на предлози на општи 
акти и извршување на други задачи од надлеж-
носта на органот што ги формирал. 

Повремените тела се формираат со посебна 
одлука на соодветниот орган. 

Со одлуката од претходниот став се опреде-
луваат делокругот на повременото тело, неговиот 
состав и овластување. 

Член 48 
Секое повремено тело има претседател и опре-

делен број членови. 
Во состав на повремените тела можат да се 

именуваат, по потреба, покрај делегатите, и ра-
ботници од Стручната служба на Општинската 
заедница, како и стручни лица надвор од соста-
вот на Општинската заедница. 

Во состав на повремените тела што ги фор-
мира Собранието треба да се обезбеди соодветна 
застапеност на сите собори на делегатите. 

Член 49 
Постојаното и повременото тело може да ра-

боти полноважно ако на седницата присуствуваат 
мнозинството од членовите на телото, а заклуч«?-



31 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 50 — Стр. 1251 

ците се донесуваат со мнозинство од присутните 
членови на телото. 

За својата работа постојаното, односно повре-
меното тело поднесува извештај на органот што 
го формирал со потребни предлози. 

Член 50 
По однос на свикувањето и работата на посто-

јаните и повремените тела сообразно се примену-
ваат одредбите на главата II точка 2 и 3 од овој 
деловник. 

V. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 51 
За работата на седниците на Собранието, собо-

рот на делегатите, Извршниот одбор и постојаното 
односно повременото тело се води записник. 

Записникот го води определен работник на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 52 
Записникот на седницата содржи особено: реден 

број на седницата, податоци за присутните члено-
ви на органот односно телото и други лица на 
седницата, податоци за отсутните членови на ор-
ганот односно телото, дневен ред на седницата, 
резултатите од гласањето, издвоените мислења по 
барање на делегатот, податоци за донесените од-
луки и текстот на усвоените заклучоци. 

Член 53 
Записникот се испраќа на сите членови на 

органот односно телото, заедно со поканата и ма-
теријалите за наредната седница. 

Записникот од претходната седница се усво-
јува на наредната седница. 

Записникот на кој не се ставени забелешки, 
односно измени од записникот според усвоени-
те забелешки на него, се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишува претседате-
лот на органот, односно телото што го раководел 
со седницата и записничарот. 

Член 54 
На седницата на Собранието и соборите на де-

легатите можат да се водат стенографски белешки. 
Стенографските белешки се ставаат на увид 

на членовите на органот, односно телото, по нив-
но барање. 

Секој член на органот има право да бара да 
се изврши исправка на неговото излагање внесе-
но во стенографските белешки. 

За основаноста на барањето за внесување ис-
правка во стенографските белешки според прет-
ходниот став одлучува органот на седницата, без 
претрес. 

Стенографските белешки, оригиналните тек-
стови на одлуките, односно другите акти донесе-
ни, односно усвоени на седницата и другите ма-
теријали од седницата се чуваат заедно со запис-
никот како документи од трајна вредност. 

VI. Завршни одредби 

Член 55 
Измени и дополнувања на овој деловник мо-

жат да бараат: 
— одделен собор на делегатите, 
— група од најмалку 10 делегати, 
— Извршниот одбор на Собранието, 
— секретарот на Заедницата. 

Член 56 
Деловникот влегува во сила со донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

Бр. 1499 
30 октомври 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

323. 
Врз основа на член 43 од Законот за радио-

дифузијата и член 158 од Самоуправната спогодба 
за здружување во работна организација Радио-
телевизија Скопје, работничкиот совет на РТС, на 
својата седница од 27 ноември 1974 година, до-
несе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУ-
ВАЊЕ НА ПРИЕМНИЦИТЕ, ЗА НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИЕМНИЦИТЕ 
И НИВНИТЕ КОРИСНИЦИ, КАКО И ЗА НАЧИ-
НОТ НА СОБИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ 

ПРИЕМНИЦИ 

I. Начин на пријавување на радиодифузни 
приемници 

Член 1 
Секој корисник на радиодифузен приемник 

на територијата на СРЖ е должен да го пријави 
на РТС одделно набавувањето на секој радиоди-
фузен приемник во рокот утврден со Законот за 
радиодифузиј ата. 

Корисниците на радиодифузни приемници, ка-
ко и поимот на радиодифузен приемник утврдени 
се со Законот за радиодифузијата. 

Пријавувањето на секој одделен радиодифу-
зен приемник се врши на посебен образец (прија-
ва) што го пропишува Радио-телевизија Скопје. 

Денот на набавката на радиодифузниот при-
емник се утврдува од гарантниот лист, фактурата, 
договорот за купување — отуѓување, царинската 
декларација и ел. 

Член 2 
Образецот (пријавата) од претходниот член на 

овој правилник ги содржи следните податоци: 
— име и презиме, 
— националност, 
— место, 
— улица и број, 
— видот на приемникот, 
— марка и фабричен број, 
—• датум на купување на приемникот, 
— образование, 
— професија, 
— број на членови во семејството, 
—• каде се користи приемникот (село, град), 
— потпис на сопственикот на приемникот, 
— потпис на продавницата односно наплату-

вачот. 
Член 3 

Образецот (пријавата) од претходниот член на 
овој правилник корисникот на радиодифузен при-
емник може да го поднесе на РТС: 

1. преку организацијата на здружен труд од 
која го набавил, 
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2. преку царинскиот орган, 
3. преку овластени лица од Радиотелевизија 

Скопје, и 
4. лично на надлежната служба на РТС. 

Член 4 
За поднесениот образец (пријава) на корисни-

кот на радиодифузен приемник Радио-телевизија 
Скопје му издава потврда. 

Потврдата од претходниот став ги содржи 
следните податоци: 

1. презиме и име, 
2. адреса, 
3. вид на приемникот, 
4. марка и фабричен број, 
5. потпис на овластеното лице, и 
6. датум на пријавување. 

Член 5 
Корисникот на радиодифузен приемник што 

се доселува во СРМ од друга република или по-
краина исто така е должен да го пријави одделно 
поседувањето на секој радиодифузен приемник во 
рок од 30 дена од денот на доселувањето. 

Корисникот од претходниот став е должен со 
образецот (пријавата) да приложи и потврда од 
која ќе може да се утврди од кога се одјавува и 
до кога е платен надоместокот за користење на 
радиодифузниот приемник. 

Потврдата од претходниот став ја издава над-
лежната радиодифузна организација во републи-
ката односно покраината од која корисникот се 
иселува. 

Член в 
Корисникот на радиодифузен приемник е дол-

жен да ја извести РТС за промените на подато-
ците од образецот (пријавата) од член 2 точка 2 
и 3 од овој правилник во рок од 10 дена од денот 
на настанатата промена. 

Член 7 
Организациите на здружен труд кои прода-

ваат радиодифузни приемници и царинските ор-
гани се должни да го пријавуваат на РТС прода-
вањето односно увозот одделно на секој радио-
дифузен приемник. 

Пријавувањето се врши со образецот (прија-
вата) од член 2 од овој правилник. 

II. Начин на одјавување на радиодифузни 
приемници 

Член 8 
Секој корисник на радиодифузен приемник на 

територијата од СРМ е должен да го одјави од-
делно секој радиодифузен приемник во случај на 
негово уништување, трајна неупотребливост, оту-
ѓување и кога со него е извршено располагање на 
друг начин. 

Одјавата на радиодифузен приемник се под-
несува до РТС во рокот утврден со Законот за 
радиодифузијата на посебен образец што го про-
пишува РТС. 

Член 9 
Образецот за одјавување на радоодифузен 

приемник ги содржи следните податоци: 
1. име и презиме, 
2. адреса, 
3. ден, месец и година кога е поднесена од-

јавата, 
4. шифра (претплатен број), 
5. вид на приемникот, 
6. потпис на овластеното лице, 
7. потпис на претплатникот. 

Член 10 
Образецот (одјавата) од претходниот член на 

овој правилник корисникот на радиодифузен при-
емник може да го поднесе лично на надлежната 
служба на РТС или преку овластени лица од Ра-
дио-телевизија Скопје. 

Член 11 
За поднесениот образец (одјава) на корисни-

кот на радиодифузен приемник РТС му издава 
потврда. 

Потврдата од претходниот став ги содржи 
следните податоци: 

—• име и презиме на претплатникот, 
— адреса, 
— вид на приемникот, 
— марка и фабричен број, 
— шифра (претплатен број), 
— потпис на овластеното лице. 

Член 12 
По добивањето на барањето за одјавување и 

запечатување на радиодифузен приемник во слу-
чаите предвидени во член 41 од Законот за ра-
диодифузијата, РТС веднаш преку свој овластен 
работник го запечатува радиодифузниот приемник 
на начин утврден од страна на надлежната служ-
ба во РТС. 

За запечатување на радиодифузен приемник 
РТС наплатува одреден надоместок во износ на 
стварните трошоци. 

Надоместокот од претходниот став го утврдува 
надлежен орган во РТС. 

Член 13 
Доколку РТС поради вина на корисникот на 

радиодифузниот приемник во рок од 10 дена од 
денот на приемот на барањето за одјавување и 
запечатување не може да го запечати радиоди-
фузниот приемник, ќе се смета дека радиодифуз-
ниот приемник не е одјавен и дека и натаму ко-
рисникот е должен да го плаќа надоместокот за 
користење на радиодифузен приемник. 

Член 14 
Радио-телевизија Скопје преку свои овласте-

ни работници ги контролира запечатените радио-
дифузни приемници и за секоја контрола на ко-
рисникот му издава потврда. 

Потврдата од претходниот став ги содржи 
следните податоци: 

— вид на радиодифузниот приемник, 
—> ден, месец и година кога е извршена кон-

тролата, 
—- шифра (претплатен број) на претплатникот, 
—. најдена положба на радиодифузниот при-

емник (исправка, редовно отпечатен, самоволно 
отпечатен), 

— потпис на контролорот. 

Член 15 
Доколку при контролата од претходниот член 

се утврди дека корисникот на радиодифузен при-
емник самоволно го отпечатил или на друг начин 
го користи за прием на радиодифузната програма 
радиодифузниот приемник, корисникот на радио-
дифузен приемник е должен да плати надоместок 
за користење на радиодифузен приемник за це-
лиот период од претходната контрола, односно, 
ако таква не е извршена, од денот на запечату-
вањето. 

Член 16 
На барање на корисникот на радиодифузен 

приемник РТС веднаш, преку свој овластен ра-
ботник, го отпечатува радиодифузниот приемник 
и го регистрира во евиденцијата на редовните ко-
рисници на радиодифузни приемници. 
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Член 17 
Корисникот на радиодифузен приемник што 

се иселува од СРМ во друга република или по-
краина исто така е должен да го одјави одделно 
секој радиодифузен приемник. 

Одјавата на радиодифузен приемник се под-
несува до РТС најдоцна 10 дена пред иселување-
то на образецот од член 9 од овој правилник. 

III. Начин на водење евиденција на радиодифузни 
приемници и нивни корисници 

Член 18 
РТС води евиденција одделно за секој радио-

дифузен приемник и неговиот корисник на тери-
торијата на СРЖ врз основа на поднесените об-
расци (пријави и одјави) од страна на корисни-
ците на радиодифузни приемници, организациите 
на здружен труд кои продаваат радиодифузни 
приемници и царинските органи. 

Евиденцијата од претходниот став ја пропи-
шува надлежната служба на РТС според потре-
бите на РТС. 

Член 19 
Организациите на здружен труд кои прода-

ваат радиодифузни приемници на територијата на 
СРМ се должни во рок од 10 дена од денот на 
извршената продажба да го пријават на РТС про-
дадениот радио или телевизиски приемник. 

Во пријавата организациите на здружен труд 
од претходниот став особено ги наведуваат: 

— називот — фирмата, 
— седиштето на организацијата, 
— адресите на своите продавници. 

IV. Начин на собирање и плаќање надоместок за 
користење на радиодифузни приемници 

Член 20 
Надоместокот за користење на радиодифузни 

приемници РТС го наплатува преку свои работ-
ници и други овластени лица. 

Надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници корисниците на радиодифузни прием-
ници можат да го плаќаат и преку пошта, банка 
или директно на соодветна благајна во РТС. 

Член 21 
За платениот надоместок на корисниците на 

радиодифузните приемници РТС им издава потвр-
да, која им служи како доказ за извршена наплата 
на надоместокот. 

Потврдата од претходниот став ги содржи 
следните податоци: износот на наплатениот надо-
месток, периодот за кој се наплатува надоместо-
кот и датумот на плаќањето. 

Како доказ од став 1 на овој член претста-
вува и чековната уплатница со која е извршена 
уплата на надоместокот на име на РТС преку по-
шта или банка, како и други документи издадени 
од страна на надлежната служба на РТС. 

V. Завршни одредби 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осум дена од 

денот на неговото објавување. 

Бр. 02-4549/1 
4 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател на работничкиот 

совет на РТС, 
Љупчо Кирков, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
! 

Окружниот суд во Скопје, објавува дека при 
овој суд е заведен спор за развод на брак од ту-
жителот Станчевски Милан од Скопје, улица „11 
Октомври" број 81, против тужената Станчевска 
Трајанка, по татко Илиевска, порано од Скопје, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Станчевска Трајанка во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот да се јави на овој суд, или да ја соопшти сво-
јата адреса. Во спротивно, судот ќе и постави ста-
рател кој ќе ја застапува до окончувањето на спо-
рот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1646/73. 
(154) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓан-
ска постапка за развод на брак, по тужбата на ту-
жителката Арун Мина, родена Хатиџиќ од село 
Хрватиновиќи, општина Тешњане, СР Б и X, про-
тиќ тужениот Арун Мустафи, работник од село 
Камењане, Тетовско, сега со непозната адреса и 
место на живеење во Западна Германија. Вредност 
2.000,00 дин. 

Се повикува тужениот Арун Мустафи од село 
Камењане, Тетовско да се јави во овој суд лично 
или писмено и да ја соопшти својата адреса или да 
определи свој полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка. Во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2290 од 23. 
XII. 1974 година. (165) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Гурѓана Матевска од Тетово, против тужениот Ко-
ста Матевски, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Коста Матевски да се 
јави во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно ќе му се определи старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3413/72. 
(168) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак од тужителката Идриз Семија, 
ПЈ татко Мулич, од Скопје,, против тужениот Идриз 
Селам од Скопје, сега на работа во Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Идриз Селам да се јави 
на овој суд или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно судот ќе му определи старател кој ќе 
го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2599/71. 
(170) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд заведен е спор за развод на брак 

по тужбата на Блага Темелкоска, род. Петкоска од 
Прилеп, сега во Западна Германија, против туже-
ниот Љубе Петкоски од село Мало Коњари, сега 
во Западна Германија со непозната адреса. Поради 
тоа, на тужениот, согласно член 77, став 2 т. 4 и 
5 од ЗПП му е поставен привремен застапник адво-
кат ѓорѓи Клисароски од Прилеп кој ќе го заста-
пува со сите правни должности на негов полно-
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Мошник се до неговото појавување пред судот или 
до определувањето на старател 

Од Окружниот суд во Битола, П .бр. 463/74. 
(169) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Галаба Цонкинска, од село Подареш, Радовиш, 

поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Јован Цонкински, од село Митрашинци, 
сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРИ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ја определува за застапник Василка Кралева, 
приправник во Окружниот стопански суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 357/74. 
(157) 

Димитар Неделковски од Берово, поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Павлина 
Неделковска од село Ратево, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник при Окружниот суд — Штип и делото ќе 
се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 213/74. (158) 

Младенова Руса од село Туралево, Кратово, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Јованов Раде, од село Рај чани, сега во неиз-
весност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник во Окружниот суд — Штип и делото ќе се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 316/74. (159) 

Летка Станој ковска од село Пеширово, Св. Ни-
коле, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Берта Михаљ од Бечеј, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник во Окружниот суд во Штип И делото ќе 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, ФИ. бр. 3 5 6 / 7 4 . 

Иван Костадинов од село Пухче, Штип, под-
несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Ѓурга Цветковиќ од село Стојковце, сега во неиз-
весност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник при Окружниот суд во Штип и делото ќе 
се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 393/74. (161) 

Митева Љуба од Струмица, поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Митев Горѓи 
од село Сушица, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати, се повикува во рок од еден 

месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник при Окружниот суд — Штип и делото 
ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 453/74. 
(162) 

Богатинова Ѓурѓа од Свети Николе, поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Богати-
нов Спасо од Свети Николе, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник при Окружниот суд во Штип и делото ќе 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 405/74. 
(163) 

Даутова Реџеп Фатиме од Радовиш, поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Даутов 
Лиман Демир од Радовиш, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Боге Илиев, при-
правник при Окружниот суд во Штип и делото ќе 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 456/74. 
(164) 

Ангелов Димитар од Кочани, ул. „Партизан-
ска" бб, поднесе до овој суд тужба за развод на 
брак против тужената Надежда Ангелова, со не-
позната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Илиев Боге, при-
правник при Окружниот суд во Штип И делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 329/74. 
(166) 

Данка Орачка од село Тработивиште, Делчево, 
поднесе тужба до овој суд за развод на брак, про-
тив тужениот Горѓи Цабирски, со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Илиев Боге, при-
правник при Окружниот суд во Штип, и делото ќе 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 354/74. 
<167) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

При Општинскиот суд во Струга се води вон-
парнична постапка за прогласување на изчезна-
тиот Саити Калош од село Делогожди за умрен, кој 
наводно умрел во текот на 1944 година во село 
Делогожди, Струшко, а во матичните книги на 
умрените не е заведен. 

Се поканува ова лице ако е живо, како и се-
кој оној што з^ае за неговиот живот, да јави во 
рок од три месеци од објавувањето на овој оглас 
во „Службен лист на СФРЈ", „Службен весник 
на СРМ" и ћа огласната табла на Општинскиот суд 
во Струга, бидејќи по истекот на овој рок, судот ќе 
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донесе решение со кое изчезнатото лице — Калош 
Саити од село Делогожди, Струга, се прогласува за 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 274/74. 
(155) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Бафто Камбер Са-
ловски, земјоделец, бивш од село Голем Папрад-
ник, Дебарско, се води оставинска постапка пред 
Општинскиот суд во Дебар и појавениот наследник 
Руин Саловски, кој е со непозната адреса вон те-
риторијата на СФРЈ, се повикува во рок од една 
година по објавувањето на овој оглас, да се јави 
лично пред судот за давање наследничка изјава 
или таква да испрати на судов. Во спротивно, оста-
вината ќе се реши во негово отсуство. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Дебар, О . бр. 7/74 од 
24. ХИ. 1974 год. (171) 

По оставината на покојниот Малик Алија Исов-
ски, работник, бивш од село Броштица, Дебарско, 
се води оставинска постапка пред Општинскиот 
суд во Дебар и појавениот наследник Лима Сали-
овска, која е со непозната адреса вон територи-
јата на СФРЈ, се повикува во рок од една година 
по објавувањето на овој оглас, да се јави лично 
пред судот за давање наследничка изјава или так-
ва да испрати на судов. Во спротивно, оставината 
ќе се реши во нејзино отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 15/74 од 
24. XII. 1974 год. (172) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-455/1 од 8. 
XI. 1972 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани на самостојните занаетчии, на страна 11, 
рег. бр. 355, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бочвар — качар Механџиски Давитков 
Благој, село Русиново, општина Берово. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење на дрво-
преработувачка дејност (бочваро-качарска). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Механ-
џиски Давитков Благој. (20) 

Врз основа на решението У. бр. 08-25/1 од 25. 
I. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани на самостојните занаетчии, на страна 3, 
рег. бр. 311, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидар Козовски Методи од село Будинар-
ци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење 
на градежна занаетчиска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
зовски Методи. (2) 

Врз основа на решението У. бр. 08-519/1 од 5. 
I. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани на самостојните занаетчии, на страна 14, 
рег. бр. 313 ,книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Лимарски занаетчиски дуќан „Тишина" на 
Рашковски Јованов Милан од Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење метало-прерабо-
тувачка дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раш-
ковски Јованов Милан. (5) 

ќани на 'самостојните занаетчии, на страна 13, рег. 
бр. 312, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столарски занаетчиски дуќан „Колос" на Чипла-
КОВСКИ Јованов ѓорѓи од Берово. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење на занаетчиска деј-
ност од дрво-преработувачка струка — столарски 
занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чипла-
ковски Јованов ѓорѓи. (6) 

Врз основа на решението У. бр. 08-290 од 21. 
V. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, запишан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани на самостојните занаетчии, на страна 15, рег. 
бр. 316, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ѕидар Чамовски Николов Глигор од село Буди-
нарци. Предмет на работењето на дуќанот е врше-
ње на занаетчиски услуги од ѕидарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чамов-
ски Николов Глигор. (7) 

Врз основа на решението У. бр. 08-339/1 од 7. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината 
Берово, запишан е во регистарот на занаетчиски-
те дуќани на самостојните занаетчии, на страна 
15, рег. бр. 314, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Дестанов Шукров Мустафа од Бе-
рово. Предмет на работењето на дуќанот е врше-
ње на занаетчиски услуги од метало-преработу-
вачка дејност — ковачки занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деста-
нов Шукров Мустафа. (9) 

Врз основа на решението У. бр. 08-347 од 8. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината 
Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани на самостојните занаетчии, на страна 20, 
рег. бр. 319, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидар Гаштеовски Борисов Бранко, од село 
Смојмироео, Берово. Предмет на работењето на 
дуќанот е обавување градежно-занаетчиска дејност 
од ѕидарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаште-
овски Борисов Бранко. (13) 

Врз основа на решението У. бр. 08-346 од 8. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, запишан е во регистарот на занаетчиските ду-
ќани на самостојните занаетчии, на страна 19, рег. 
бр. 318, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ѕидар Мушкарски Глигор Милуш, од село Смојми-
рово, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на градежна занаетчиска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муш-
карци Глигор Милуш. (14) 

Врз основа на решението У. бр. 08-391 од 25. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани на самостојните занаетчии, на страна 21, 
рег. бр. 320, книга I занаетчискиот дуќан под фир-
ма.: Ѕидар Бранко Јован Касмски, од село Робово, 
Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот 
дуќан е обавување на градежно-занаетчиска деј-
ност од ѕидарскмот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Јован Касмски. (23) 

Врз основа на решението У. бр. 58/1 од 15. II. 
1973 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината Беро-
во, запишан е во регистарот на занаетчиските ду-

Врз основа на решението У. бр. 08-466 од 24. 
VII. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината 
Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани на самостојните занаетчии, на страна 22, 
рег. бр. 321, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Берберо-фризер „Младост" Димитар Гл. 
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Илиовски од Берово. Предмет на работењето на за-
наетчискиот дуќан е вршење на услуги од бербер о-
фризерскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Гл. Илиовски. (27) 

Врз основа на решението У. бр. 08-450/1 од 2. 
XI. 1972 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 203, страна 61 
занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач 
Панте Димитар Миовски од Пехчев©. (18) 

Врз основа на решението У. бр. 08-485/1 од 23. 
XI. 1972 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 38, страна 33/2 
занаетчискиот дуќан под фирма: Молер-фарбар 
Горѓи Јованов Дупкарски од Берово. (19) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2323 од 2. 
XI. 1972 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 4, страна 2 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Лимар Јован Га-
врилов Рашковски од Берово. (1) 

Врз основа на решението У. бр. 08-380 од 13. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Стоица ѓорѓи Ланговски, од село 
Чифлик, Берово. (17) 

Врз основа на решението У. бр. 352/1 од 8. VI. 
1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 237, страна 62/1, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Димитар 
Костадиновски од село Негрево, Берово. (18) 

Врз основа на решението У. бр. 08-353 од 8. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 303, страна 4 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода — 
Славка Денковска од Берово. (19) 

Врз основа на решението У. бр. 08-365 од 13. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на. занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 240, страна 26/2 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадер Никола 
Глигоров Калаџиски од село Негрево, Берово. (20) 

Врз основа на решението У. бр. 08-386 од 18. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината 
Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 34, страна 18/И 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Анка 
Ибраим Алиловска од Берово. (21) 

Врз основа на решението У. бр. 08-351 од 25. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината 
Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 32/376, страна 
2/П занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Јован Котев Готевски од Берово. (22) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2325/1 од 
1. XI. 1972 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 20, страна 10 
занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Пан-
те Михаилов Кацарски, од Берово. (24) 

Врз основа на решението У. бр. 08-108/1 од 20. 
III. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 206, страна 67 
занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ксквач Га-
врил Димитров Миовски ОД Пехчево. (3) 

Врз основа на решението У. бр. 08-99/1 од 15. 
III. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 171, страна 48/2 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Борис Јо-
ванов М И О В С К И ОД село Умлена, Берово. (4) 

Врз основа на решението У. бр. 08-82/1 од 17. 
III. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 214, страна 15 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Славе Си-
меонов Серафимов од Пехчево. (10) 

Врз основа на решението У. бр. 08-213 од 4. V. 
1973 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 174, страна 17/1 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Филип 
Ефтимов КажлоЕ.ски од село Чифлик, Барово. (11) 

Врз основа на решението У. бр. 08-334/1 од 1. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 262, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Дана Благој 
Пендевска, од село Владимиров©, Берово. (12) 

Врз основа на решението У. бр. 08-315 од 28. V. 
1973 година на Одделението за стопанство и кому-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 91, страна 38/2 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Методи 
Глигоров Попчевски, од село Смојмирово, Берово. 

(15) 

Врз основа на решението У. бр. 08-320/1 од 30. 
V. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 124/298 занает-
чискиот дуќан под фирма: Бочваро-качар Кирил 
Јованов Леловски, од село Владимиров©, Берово. 

1 (16) 

Врз основа на решението У. бр. 08-399 од 29. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 311, страна 12 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Методи Ан-
донов Козовски од село Будинарци, Берово. (25) 

Врз основа на решението У. бр. 08-408 од 29. 
VI. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 179/179-1 зана-
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етчискиот дуќан пад фирма: Волно-влачар Сто-
јан ѓорѓиев Трајановски, од село Митрашинци, 
Берово. (26) 

Врз основа на решението У. бр. 08-457/1 од 15. 
VII. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Беро-
во, избришан е од регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници, од рег. бр. 83, страна 63ѕ1, 
книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Јован Ефтим Бровски, од село Смојмирово, Бе-
рово. (28) 

Врз основа на решението У. бр. 08-488 од 16. 
VIII. 1973 година на Одделението за стопанство и 
комунални работи на Собранието на општината 
Берово, избришан е од регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници, од рег. бр. 242, страна 
47/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фа-
садер Михаил Јованов Анастасов, од село Негрево, 
Берово. (29) 

Врз основа на решението У. бр. 08-518 од 29. 
IX. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 80, страна 46/Н 
занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Ди-
митар Атанас Димовски од Берово. (30) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2381/1 од 1. 
X'. 1973 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални раобти на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, од рег. бр. 297 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Столар Никола Спиро 
Михаилов од село Панчарево, Берово. (31) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205, страна 272, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки — Скопје — Деловна единица — Самопос-
лужна продавница број 90 во Скопје, без својство 
на правно лице, ул. „Васил Ѓоргов". Предмет на 
работењето на продавницата е самопослуга на си-
те видови индустриски, колонијални и прехран-
бени стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Инпрес" — трговско прет-
пријатие — Скопје, број 02/12510 од 22. XI. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Недановски 
Петко. 

Деловната единица — продавница ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 928 од 31. X. 1973 година. (1370) 

Окрулгаиот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205, страна 270, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Инпрес" — трговско претпри-
јатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки — Скопје — Деловна единица — продавни-
ца без својство на правно лице во Скопје, улица 
„106", број 2. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет на мало со деликатесни стоки — 
без повратна амбалажа. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Инпрес" — трговско прет-
ПРИТ А тие — Скопје, од одржаната седница на 15. 
III. 1973 година. 

Рак-ороттител на продавницата е Бербери Ариф. 
Деловната единица — продавница во Скопје 

ќе 1а потпишува, задолжува и раздолжува матич-
ното претпријатие, во границите на овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 971 од 31. X. 1973 година. (1371) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 16, страна 81, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Југопетрол" — трговска работ-
на организација за промет со нафта и нафтени 
деривати — Скопје — Деловна единица — Склад 
во „Генерал Јанковиќ". Предмет на работењето на 
деловната единица е продажба на нафта и наф-
тени деривати на големо и мало. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Југопетрол" — трговска 
работна организација — Скопје, од одржаната сед-
ница на 30. I. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Луканов-
ски Бошко. 

Деловната единица — склад, без својство на 
правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 595 од 31. X. 1973 година.^ (1372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 964, страна 173, книга VIII е запи-
шана под фирма: Производно трговско претпри-
јатие „Македонија спорт" — Скопје — Деловна 
единица — продавница број 6, без својство на 
правно лице, во Скопје, ул. „Трговски центар" — 
Скопје. Предмет на работењето на деловната еди-
ница е промет со ловна и риболовца опрема. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Македонија спорт" — про-
изводно трговско претпријатие — Скопје, од одр-
жаната седница на 26. VI. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Стој нев-
ски Јордан. 

Деловната единица продавница број 6 во Скопје 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матич-
ното претпријатие во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 839 од 31. X. 1973 година. (1373) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 964, страна 173, книга VIII е запи-
шана под фирма: Производно трговско претприја-
тие „Македонија спорт" — Скопје — Деловна еди-
ница — продавница број 8, без својство на правно 
лице — Скопје, ул. „Трговски центар". Предмет 
на работењето на деловната единица е промет со 
спортска и туристичка опрема. 

Деловната единица е основана со одлуката па 
работничкиот совет на производното трговско прет-
пријатие „Македонија спорт" — Скопје, од одр-
жаната седница на 26. VI. 1972 година. 

Раководител на деловната единица е Димески 
Иван. 

Деловната единица — продавница број 8, без 
својство на правно липе во Скопје, ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 839 од 31. X. 1973^година. (1374) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 14. VIII. 1973 година, рег. бр. 6/ 56, кни-
га III е запишана под фирма: Продавницата број 
14 во село Лабуништа, Струга, на Градежно за-
наетчиското претпријатие „Дримкол" село Венча-
ни. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба, на мало, на разни прехранбени артик-
ли и предмети за куќни потреби, деликатесен про-
изводи, преработки од овошје и зеленчук, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, преработки од 
тутун, жито и мелчички производи, сточна храна, 
стакло и порцелан, керамичка стока, парфиме-
рија и железарска стока. 
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Раководител на продавницата е Кариманоски 
Џелил. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Градежно занаетчиското прет-
пријатие „Дримкол", село Вевчани, број 02-2139/1 
од 23. IV. 1973 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 331/73. (1255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 619, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки на големо и мало — Гос-
тивар — Деловна единица — продавница „Зора" 
во село Дебреше, Гостиварско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на текстил-
ни стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие за промет со мешани стоки на големо и 
мало — Гостивар од 15. ХИ. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Мемеди Сал-
ман. 

Деловната единица — продавница „Зора" во 
село Дебреше ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 836 од 14. IX. 1973 г. (1268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 619, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки на големо и мало — Гос-
тивар — Деловна единица — продавница „Пар-
тизан" — Гостивар, населба Чајле. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони-
јални стоки. 

Продавницата .е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Кораб" — трговско претпри-
јатие за промет со мешани стоки на големо и 
мало — Гостивар од 19. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Смилко ски 
Никола. 

Деловната единица — продавница „Партизан" 
— во Гостивар, населба Чајле, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 937 од 14. IX. 1973 г. (1269) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат и штембил под на-
зив „Основно осумгодишно училиште „Светлост" е. 
Рашче Скопје", се огласуваат за неважни. (2660) 

Загубениот округли печат под назив: „Куќен 
совет станб. згр. ул. „Ѓорги Димитров" бр. 8 Скопје", 
се огласува за неважен. (2769) 

Загубениот штембил под назив: „Интерпромет" 
— Скопје ООЗТ „Текстил" — отпремно — Скопје 
„Битпазарска" — 60", се огласува за неважен. (2733) 

Загубениот округли печат под назив: „Тргов-
ско претпријатие за промет со текстил на големо 
и мало „Трготекстил" — Скопје 2", се огласува за 
неважен. (2812) 

Загубениот округли печат под назив: „Сојуз 
на извидници на Македонија Скопје — Поречански 
одред „Јадран" Скопје", и штембилот под назиз 
„Сојуз на извидници на Македонија, Претседател-
ство, Скопје", се огласуваат за неважни. (2964) 

Загубениот округли печат под назив: „Здру-
жение на возачи и автомеханичари — Комисија за 
технички преглед на моторни и приклучни возила" 
— Скопје се огласува за неважен. (3162) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за I година, издадено од Сред-
но техничкото училиште — Битола на име Богоја 
Каланоски, е. Мешеиште, Охрид. (451) 

Свидетелство за завршено матурски испит, из-
дадено од Гимназијата „Браќа Миладиновци" — 
Битола на име Споменка Паџанова, ул. „Лерин" бр. 
68, Битола. (452) 

Свидетелство од VIII одделение на име Горица 
Јованова, Кавадарци. (453) 

Откупна белешка за жито, издадена од ЗПТО 
,,К. Вода" — Битола на име Стојан Тембелески, е. 
Бучин, Прилеп. (454) 

Откупна белешка бр. 10664, за откуп на кожи, 
издадена од ЗПТО — „К. Вода" — Битола на име 
Иван Јовески, е. Крушеани, Прилеп. (455) 

Откупна белешка бр. 10702, за откуп на кожи, 
издадена од ЗИТО — „К. Вода" — Битола на име 
Димко Јовески, е. Крушеани, Прилеп. (456) 

Откупна белешка бр. 10937, за откуп на жито, 
издадена од ЗПТО — „К. Вода" — Битола на име 
Трајко Китаноски, е. Крушеани, Прилеп. (457) 

Откупна листа бр. 7131 за откуп на сончоглед, 
издадена од ЗПТО „ К. Вода" — Битола на име 
Целе Костоски, е. Крушеани, Прилеп. <458) 

Откупна ^иста бр. 7273 за откуп на сончоглед, 
издадена од ЗПТО „К. Вода" — Битола на име Ме-
до Китаноски, е. Крушеани, Прилеп. (459) 

Откупна листа бр. 7284, за откуп на сончоглед, 
издадена од ЗПТО „К. Вода" — Битола на име 
Димко Јовески, е. Крушеани, Прилеп. (460) 

Откупна листа бр. 7278, за откуп на сончоглед, 
издадена од ЗИТО „Кисела Вода" — Битола на 
име Ристо Ѓорѓоски, е. Крушеани, Прилеп. (461) 

Откупна белешка бр. 8602 за откуп на пче-
ница, издадена од ЗИТО — „К. Вода" — Битола 
на име Наумче Ацески, е. Годивље, Крушево. (462) 

Откупна белешка бр. 8710, за откуп на жито, 
издадена од ЗПТО „К. Вода" — Битола на име 
Стојан Илиески, е. Св. Митрани, Крушево. (463) 

Откупна белешка бр. 10872, за откуп на жи-
то, издадена од ЗПТО — „Кисела Вода" — Битола 
на име Кристо Приденкоски, е. Крушеани, Прилеп. 

(464) 
Свидетелство бр. 338 од IV одделение, изда-

дено од Училиштето „Г. Делчев" — е. Беловодица 
на име Весела Паноска, е. Беловодица, Прилеп. 

(465) 
Работна книшка на име Мамут Џеладини, е. 

Синичане, Тетово. , (466) 
Свидетелство на име Фадил Доган, ул. „Ленин-

градска" бр. 8, Гостивар. (467) 
Оружен лист рег. бр. 2571, издаден од ОВР — 

Тетово на име Изаир Бајрами, е. Пирок, Тетово. 
(468) 

Уверение од VIII одделение, издадено од Учи-
лиштето „Бр. Единство" — Тетово на име Самет 
Исеини, ул .„Цетинска" бр. 84, Тетово. (469) 

Извод од матичната книга на родените на име 
Самет Исени, ул. „Цетинска" бр. 84, Тетово. (470) 

Свидетелство издадено од ЦОУ „Кочо Рацин" 
— е. Блатец — Виница на име Коце Витанов Спа-
сов, е. Драгобраште, Виница. (472) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Саздов, е. Блатец, Виница. (473) 

Здравствена легитимација на име Магда Саз-
дова, е. Блатец, Виница. (474) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јован Гогоски, ул. „Кленовац" бр. 
51, Битола. (475) 

Работна книшка на име Исмет Ј. Рашити, ул. 
„Бл. Тоска" бр. 160, Тетово. (476) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Трајковски, е. Беранци, 
Битола. (479) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лиле Трајковска, е. Беранци, Би-
тола. (480) 

Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име 
Димитар Дотов, ул. „Ф. Калаков" бр. 10, Него-
тино. (481) 

Свидетелство од IV одделение на име Нада 
Тодоровски ул. „Ц. Комарец" бр. 159а, Прилеп. 

(482) 
Свидетелство од VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на име Бог-
данка Димоска, ул. „Б. Талески" бр. 67, Прилеп. 

(483) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Училиштето „К. Охридски" — Прилеп на име Ми-
лан Митрически, ул. „Марксова" бр. 194, Прилеп. 

(486) 
Работна книшка издадена од Прилеп на име 

Илија Бојоски, ул. „Ст. Апостолоски" бр. 23, При-
леп. (487) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ќемал 
Бахор, е. Десово, Прилеп. (488) 

Диплома на име Лазар Андов, е. Башино Село, 
Т. Велес. (489) 

Здравствена легитимација на име Рустем Рус-
теми, ул. „29 ноември" бр. 71, Тетово. (490) 

Ученичка книшка за V одделение на име Адил 
В. Адили, е. Градец, Гостивар. (491) 

Работна книшка бр. 6765 на име Пецо Граши-
носки, ул. „Сретко Крстески" бр. 133, Гостивар. 

(492) 
Возачка дозвола бр. 9801 на ГП „Црвена звез-

да" — Гостивар. (493) 
Свидетелство за VIII одделение, издадедно од 

Осмолетката „Јоаким Крчовски" — Кр. Паланка 
на име Данчо К. Јовановски, е. Метежево, Кр. Па-
ланка. (494) 

Работна книшка на име Менка Костовска, ул. 
„Смилевска" бр. 19, Битола. (495) 

Здравствена легитимација на име Цане Петров-
ски, ул. „Козјак" бр. 29, Битола. (496) 

Свидетелство за II година, издадено од Индус-
триското училиште „К. Неделковски" — Т. Велес 
на име Христо Димкоски, ул. „Бл. Ѓорев" бр. 71, 
Титов Велес. (498) 

Ученичка книшка од И клас, издадена од УЗУС 
„К. Неделковски" — Т. Велес на име Олимпија 
Жабева, ул. „Јовче Чучук" бр. 46а, Т. Велес. (499) 

Работна книшка на име Стојка Стаменкоска, е. 
Брвеница, Тетово. (501) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ислам Сеадини, е. Желино, Тетово. (502) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мерџан Сеадини, е. Желино, Тетово. (503) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќамил Сеадини, е. Желино, Тетово. (504) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Идавер Сеадини, е. Желино, Тетово. (505) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Веџедија Сеадини, е. Желино, Тетово. (506) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сеадин Сеадини, е. Желино, Тетово. (507) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Узиркијат Сеадини, е. Желино, Тетово. (508) 

Работна книшка на име Асан Азизи, е. Тре-
бош, Тетово. (509) 

Свидетелство за IV одделение на име Љубица 
Ристовска, е. Градско, Т. Велес. (510) 

Возачка дозвола бр. 5139, издадена од ОВР — 
Тетово на име Кузман Неделковски, ул. „Благоја 
Тоска" бр. 216, Тетово. (511) 

Работна книшка издадена од Нови Пазар на име 
Бранка Вучиниќ, Гостивар. (512) 

Здравствена легитимација на име Фети Беши-
ри, ул. „Сл. Пепоски" бр. 3, Гостивар. (513) 

Возачка дозвола бр. 995, на име Џемаледил 
Пурце, ул. „Кочо Зози" бр. 16, Гостивар . (514) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Ванчо Прке" — Делчево на име 
Мехрема А. Османова, Делчево. (515) 

Здравствена легитимација на име Селвана Ди-
мовска, ул. „Вера Циривири" бр. 20а, Битола. (516) 

Свидетелство за IV одделение издадено од Ос-
новното училиште — е. Долнени на име Спаса Та-
леска, е. Долнени, Прилеп. (517) 

Свидетелство за IV година, издадено од Средно 
економското училиште „Ј. Тесличков" — Т. Велес 
на име Никола Сараулев, ул. „Владимир Назор" 
бр. 100, Т. Велес. (518) 

Контролна белешка бр. 4584 на име Алексо 
Глушевски, е. Обршани, Битола. (520) 

Контролна белешка бр. 4662 на име Дичо Го-
госки, е. Обршани, Битола. (521) 

Свидетелство од VIII одделение на име Азем 
Адилоски, е. Десово, Прилеп. (522) 

Здравствена легитимација на име Горица Ми-
треска, ул. „Б. Кидрич" бр. 12а, Прилеп. (523) 

Работна книшка на име Реџеп Идризи, ул. 
..Преспанска" бр. 40, Тетово. (524) 

Возачка дозвола за категорија „Б" на име Ху-
сеин Хопи, ул. „Кочо Зози" бр. 5, Гостивар. (526) 

Свидетелство за VI одделение на име Мендух 
Џ. Адили, е. Градец, Гостивар. (527) 

Контролна белешка на 161.000 стари динари на 
име Ило Ристевски, е. Оризари, Битола. (528) 

Возачка дозвола бр. 313, издадена од СВР — 
Гостивар на име Сефедин Азили, е. Речица, Го-
стивар. (529) 

Здравствена легитимација на име Роза Јорда-
нска, ул. „Димо Наредниот" — бр. 69, Прилеп. 

(532) 
Свидетелство за завршено осумгодишно учи-

лиште на име Славица Јовческа, е. Долнени, При-
леп. (533) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Училиштето „К. Охридски" — Прилеп на име Рат-
ка Николоска, ул. „Егејска" бр. 103, Прилеп. (534) 

Боречка книшка на име Ќемал Адеми, е. Ка-
мењане, Тетово. (536) 

Сообраќајна дозвола на Земјоделската задруга 
„Вратница" е. Добридол, Гостивар. (538) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Маре Ангеловска, е. Бедиње, Куманово. (539) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Атанас Чолаковски, е. Витолиште, Прилеп. 

(540) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

новното училиште „К. Мисирков" е. Чумово на име 
Стево Петрески, е. Чумово, Прилеп. (542) 

Работна книшка на име Баирам Хај дари, е. 
Џепчиште, Тетово. (543) 

Здравствена легитимација на име Никола Душ-
ковски, е. Карамани, Битола. (544) 

Свидетелство за VIII одделение на име Данаил 
Димески, ул. „Охридска" бр. 7, Прилеп. (545) 

Матурска диплома бр. 229/1 издадена од Ту-
тунското училиште „Орде Чопела" — Прилеп на 
име Синиша Видановски, е. Тополница, Прилеп. 

(546) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Димче Тодески, ул. Цане Којнарец" 
бр. 45а, Прилеп. (547) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ленка Спасеска, е. Рилево, Прилеп. 

(548) 
Работна книшка издадена од Општинското со-

брание — Куманово на име Нухија Рифат, ул. 
„Благоја Паровиќ" бр. 11, Куманово. (549) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општина — Куманово на име Ефто Јовановски, е. 
Мл. Напричане, Куманово. (550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ефто Јовановски, е. М. На го-
ричан, Куманово. (551) 

Индекс бр. И 603/73 издаден од ВЕШ Прилеп 
на име Снежана Коцева, ул. „Д. Габер" бр. 10, Кава-
дарци. (552) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Индустриското училиште „Коле Не делковски" — 
Т. Велес на име Раде Стојковски, ул. „Благој Ѓо-
рев" бр. 75а, Т. Велес. (553) 



Стр. 1260 — Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 31 декември 1974 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Фејзулах Ибрахими, ул. „Братство Единство" бр. 
99, Гостивар. (554) 

Работна книшка бр. 420 на име Кирило Гаври-
лова!, ул. „Живко Брајковци" бр. 19, Гостивар. 

(555) 
Работна книшка издадена од Македонски Брод 

на име Дојчин Цветановски, Скопје. (556) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Павле Даниловски, Скопје. (557) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Олгица Радивојевиќ, Скопје. (558) 
Индекс бр. 13731, издаден од Филозофскиот 

факултет — Скопје на име Викторија Иванова, 
Скопје. (559) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Слободан Пашкоски, Скопје. (560) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
АСУЦ — Скопје на име Музафер Амза, Скопје. 

(561) 
Ученичка книшка за незавршен I клас, изда-

дена од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на 
име Снежана Дураковска, Скопје. (562) 

Работна книшка бр. 28528, издадена од Скопје 
на име Славе Јовановски, Скопје. (563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Глигор Тодоров, Скопје. (564) 

Индекс бр. 14875, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Красимира Бошковска, 
Скопје. (565) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Митко Пенџуклиски" — Кратово на име 
Трајан Василевски, Скопје. (566) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издаде-
на од Осмолетката „Макаренко" — Скопје на име 
Борче Неделковски ,Скопје. (567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сунчица Илиевска, Скопје. (569) 

Воена книшка издадена од Плоче на име Сто-
јанчо Камчев, Скопје. (570) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Менка Белковска, Скопје. (571) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панче Панчев, Скопје. (572) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Алексо Робев, Скопје. (574) 

Воена книшка издадена од Требиње на име 
Димитрие Дејкоски, Скопје. (575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емил Петков, Скопје. (576) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште „26 јули" — нас. Шуто Ори-
зари — Скопје на име Насер Усеин, Скопје. (577) 

Индекс бр. 9153, издаден од Правниот Факул-
тет — Скопје на име Марика Петрова, Скоте. 

(578) 
Индекс бр. 841, издаден од Архитектонскиот 

градежен факултет — Скопје на име Милорад 
Вељковић Скопје. (579) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дра-
гиша Урдаревиќ, Скопје. (580) 

Воена книшка издадена од Приштина на име 
Светозар Адамчевски ,Скопје. (581) 

Воена книшка издадена од Книн на име Ми-
љаим Али, Скопје. (582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скоте на име Мустафа Рамиз, Скоте. (583) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Софка Ацковс^а, 
Скоте. (584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методи Жбајнов, Скопје. (585) 

Диплома за завршен Природно-математички 
факултет — група Хемија во Скопје на име Мла-
ден Соколов, Скопје. (586) 

Диплома за завршен Природно-математички 
факултет — група Хемија во Скопје на име Доне 
Симоновски, Скопје. (587) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Арсиќ, Скопје. (588) 

Свидетелство за положен испит за квалифи-
куван работник — молерофарбарска струка, изда-
дено од Центарот за професионална рехабилита-
ција на младинци со оштетен слух — Скопје на 
име Зекир Мамути, Скопје. (589) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слаѓана Ангеловска, Скопје. (590) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица Петровска, Скопје. (591) 

Диплома за положен испит за квалификуван 
автомеханичар, издадена од ЕМСУЦ — Скопје на 
име Милојчо Ивановски, Скопје. (592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Ѓокли, Скопје. (593) 

Уверение за водоинсталатер, издадено од За-
водот за запослување — Прилеп на име Киро 
Трајковски, ул. „К. Јосифовски" бр. 31, Прилеп. 

(594) 
Работна книшка на име Крсто М. Златанов-

ски, ул. „Партизанска" бр. 41, Драчево, Скопје. 
(595) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Тодор Јанев", н. 
Чашка, Т. Велес, на име Бошко Димов, е. Бањица, 
Т. Велес. (596) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рушиде Хусмани, е. Слатино, Тетово. (597) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џевит Хусмани, е. Слатино, Тетово. (598) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Саџиде Хусмани, е. Слатино, Тетово. (599) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Минире Хусмани, е. Слатино, Тетово. (600) 

Работна книшка на име Тефик Ука, ул. „Доне 
Божинов" бр. 1, Куманово. (601) 

Работна книшка издадена од Собрание на оп-
штината — Куманово на име Цвета Трајковска, е. 
Јачинце, Куманово. (602) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Гордица Буковиќ, ул. „Карло Маркс" бр. 76, Ку-
маново. (603) 

Ученичка книшка за VI одделение основно 
училиште на име Георги Илија Петров, ул. „Г. 
Делчев" бр. 35, Гостивар. (604) 

Работна книшка на име Ацо Аврамовска е. 
Вруток, Гостивар. (605) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — е. Бешиште 
на име Митре Валавачковски, е. Бешиште, При-
леп. (606) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Миф-
тари, е. Боговиње, Тетово. (608) 

Здравствена легитимација на име Азем Миф-
тари, е. Боговиње, Тетово. (609) 

Здравствена легитимација на име Јакуп Миф-
тари, е. Боговиње ,Тетово. (610) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Расим Мустафа, Скопје. (3120) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-
Куманово на име Стојан Илиевски, ул. „Денко 
Драганов" бр. 33, Куманово. (3121) 

Свидетелство за положен испит, издадено од 
А СУЦ- Скопје на име Горѓи Стојаноски, Скопје. 

(3122) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Скопје на име Лазо Дангев, Скопје. (3123) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Реџеп Фазли, Скопје. (3124) 
Индекс бр. 1004, издаден од Технолошко-мета-

луршкиот факултет-Скопје на име Анче Милов-
ски, Скопје. (3125) 

Индекс бр. 10863, издаден од Правни факул-
тет-Скопје на име Драгољуб Јовановиќ, Скопје. 

(3126) 
Диплома за завршен испит, издадена од Сред-

но техничкото училиште „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Слободан Ивановски, Скопје (3127) 

Здравствена лигитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка Ипракова, Скопје. (3128) 
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Свидетелство за IV клас, издадено од СТУ 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Николина 
Рајчанова, Скопје. (3131) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Трајко И. Каески, Скопје. (3132) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Белинска, Скопје. (3133) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Јованов, Скопје. (3134) 

Свидетелство за IV година, издадено од Тех-
ничкото училиште „Здравко Цветковски" — Скоп-
је, на име Благоја Благоев, Скопје. (3135) 

Воена книшка издадена од Скопје на име То-
мислав Чокревски, Скопје. (3136) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Средно техничкото училиште „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје на име Креола Петрова, Скопје. 

(3137) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Стојко Брнарчевски, Скопје. (3138) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Флорија Демај, Скопје. (3139) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Анѓа Зафировска, Скопје. (3140) 
Службена легитимација издадена од Градски 

сообраќај — Скопје на име Душко Лазаревски, 
Скопје. (3141) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рајна Маткалиева, Скопје. (3142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Давиткова, Скопје. (3143) 

Диплома за завршен испит, издадена од ГТУ 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Христина 
Ивановска, Скопје. (3144) 

Воена книшка издадена од ВП 5970 — Охрид 
на име Душан Недељковић е. Карабичане, Ку-
маново. (3145) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бранислав Василевски, Скопје. (3146) 

Индекс бр. 14263, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Виолета Тулова, Скопје. 

(3147) 
Свидетелство за IV клас на име Кемал Муслиу, 

е. Камењане, Тетово (3148) 
Свидетелство дел. бр. 0704-121/58, за завршен 

испит, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски" - -
Берово на име Методи В. Шарковски, е. Мачево, 
Берово. (3149) 

Свидетелство бр. 23/937 за IV гимназија на име 
Методи Б. Шарковски, е. Мачево, Берово (3150) 

Оружен лист бр. 1672, издаден од ОВР — Те-
тово на име Шефки Идризи, е. Пирок Тетово. 

(3151) 
Свидетелство од УШ одделение на име Пандо-

ра Спиркоска, ул. „М. Козар" бр. 75, Прилеп (3153). 
Свидетелство издадено од Гимназијата „М. 

Ацев" —• Прилеп на име Вера Попоска, булевар 
„Маршал Тито" бр. 77, Прилеп. (3154) 

Здравствена легитимација на име Реј да Еле-
зоска, е. Д. Косоврасти, Дебар. (3155) 

Здравствена легитимација на име Сејдо Еле-
зоски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (3156) 

Здравствена легитимација на име Сафредин 
Елез оски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (3157) 

Здравствена легитимација на име Оран Еле-
зоски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (3158) 

Работна книшка издадена од Кратово на име 
Милчо Јовановски, ул. „Вера Которка" бр. 26, Ку-
маново. (3159) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
ПОУ „Гоце Делчев" — е. Растеш на име Вуке Са-
вески, е. Битово, М. Брод. (3160) 

Здравствена легитимација издадена од Т. Велес 
на име Јован Темелков, ул. „Благој Кирков" бр. 
42а, Т. Велес. (3161) 

Свидетелство за I клас, издадено од Индус-
триското училиште „Коле Неделкоски" на име 
Стефан Д. Димевски, е. Слепче, Прилеп. (3162) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил и Методи" е. Извор на име 
Јордан И. Маневски, е. Стари Град, Т. Велес (3163) 

Работна книшка издадена од Кавадарци на име 
Киро Јовановски, ул. „Брусанска" бб Кавадарци. 

(3164) 
Работна книшка на име Елефтерија Толис, ул. 

Дорче Петров" бр. 35/7, Тетово. (3166) 
Здравствена легитимација на име А Б Д О Л Кад-

ро ЛИ, Гостивар. (3167) 
Возачка дозвола бр. 2854, издадена од ОВР — 

Гостивар на име Абдулќебир Јашари, ул. 18 Ноем-
ври" бр. 109, Гостивар. (3168) 

Работна книшка на име Божо Новаковски, ул. 
„18 Ноември" бр. 12, Гостивар. (3170) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Данко Манев, ул. „Абрашевић бр. 7 Куманово. 

(3171) 
Свидетелство од УШ одделение на име Благоја 

Сим јановски, е. Стенче, Гостивар. (3173) 
Здравствена легитимација на име Драгутин 

Милошески, е. Белица, Прилеп. (3175) 
Свидетелство од I клас, издадено од Училиш-

тето „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Цветко Јо-
ваноски, ул. „Ц. Којнарец" бр. НО, Прилеп. (3176) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскалот" на име Бла-
гоја Апостолоски, ул, „Солунска" бр. 17, Т. Ве-
лес . (3177) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимна-
зијата „П. Попоски" — Гостивар на име Адем Ис-
лами, ул. „ЈНА" бр. 89, Гостивар. (3178) 

Свидетелство од П година, издадено од Гимна-
зијата „П. Поповски" — Гостивар, на име Адем 
Ислами, ул. „ЈНА" бр. 89, Гостивар. (3179) 

Диплома за завршен испит на име Милош Да-
' видовски ул. „Востаничка" бр. 76, Скопје. (3180) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лена Талеска, е. Каменица, Битола. 

(3181) 
Воена книшка издадена од В.П. 5887/17 — Ку-

маново на име Стево Карако лев, ул. „Смо девска" 
бр. 8. Битола. (2651) 

Возачка дозвола бр. 865 на име Светолик Стоја-
носки, ул. „Борис Кидрич" бб, Гостивар. (2659) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име 
Абдурезек Ибраими, ул. „Орце Николов" бр. 12, 
Тетово. (2663) 

Возачка дозвола бр. 6090, издадена од СВР — 
Тетово на име Хазиз Хај дари, е. Шипковица, Те-
тово. (2669) 

Сообраќајна книшка рег. бр. ТЕ 117-10, издаде-
на од ОВР — Гостивар на име Атанасије Ристо-
ски, ул. „Д. Дејаноски", бр. 14, Гостивар. (2672) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Петре Илиески, е. Новоселани, Прилеп. (2681) 

Пасош издаден од ОВР — Прилеп на име Или-
ја Ристески, ул. „Браќа Шемкоски" бр. 29, Прилеп. 

(2682) 
Воена книшка издадена од В.П. 2602 — За-

греб на име Раско Богатиноски, ул. „Партизанска" 
бр. 27, Прилеп. (2683) 

Лична карта на име Бејтула Џафери, ул. „Про-
биштип" бр. 5, Тетово. (2685) 

Возачка дозвола бр. 3146, издадена од Гостивар 
на име Зулфи Салиу, е. Форино, Гостивар. (2688) 

Оружен лист бр. 2944, издаден од СВР — Те-
тово на име Абдурахим Рушити, е. Камењане, Те-
тово. > (2689) 

Воена книшка на име Клено Ц. Зини, ул. „Цар 
Самоил" бр. 226, Битола. (2690) 

Уверение за возачки испит, издадено од Заво-
дот за запослуЕање на име Бранко Трајаноски, е. 
Ропотово, Прилеп. (2692) 

Оружен лист бр. 33794 на име Трајан Андреев, 
е. Слојештица, Д. Хисар. (2782) 

Возачка дозвола бр. 5329, издадена од СВР — 
Тетово на име Елез Мема, ул. „Цетинска" бр. 52, 
Тетово. (2788) 

Лична карта на име Ашим Есени, е. Форино, 
Гостивар. (2792) 

Воена книшка на име Хасан Емина Џемаилов-
ски, ул. „Средорек" бр. 105, Куманово. (2794) 
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Лична карта бр. 7161 на име Светозар Грујо-
ски, ул. „Никола Парапунов" бр. 176, Гостивар. 

(2801) 
Возачка дозвола издадена од ОВР — Гостивар 

на име Димитрија Михајлоски, ул. „Мара Угрино-
ва" бр. 30, Гостивар. (2802) 

Диплома за завршен испит издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Мар-
гита Антевска, ул. „Г. Делчев" бр. 33, Куманово. 

(2819) 
Воена книшка издадена од Одделение за на-

родна одбрана Куманово на име Додевски Киров 
Теодос ул. „Нова Југославија" 24, Куманово. (3178) 

Возачка дозвола бр. 911, издадена од ОВР — 
Тетово на име Селман Селмани, е. Доброште, Те-
тово. (2454) 

Воена книшка на име Ванчо Петров, ул. „Љубен 
Иванов" бр. 36, Штип. (2461) 

Свидетелство за завршено I и IV клас и уче-
ничка книшка за П и Ш клас, издадени од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Асан 
Гарипов, ул. „Карл Маркс" бр. 128, Куманово. 

(2389) 
Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 

име Перо Котески, ул. „Ѓ. Салај" бр. 40, Прилеп. 
(2513) 

Воена книшка издадена од В.П. — Копривница 
на име Перо Мицевски, ул. „Ѓ. Салај" бр. 46, При-
леп. (2514) 

Возачка дозвола бр. 5233, издадена од СВР — 
Тетово на име Салија Исен, е. Боговиње, Тетово. 

(2532) 
Возачка дозвола бр. 496184, издадена од Те-

тово на име Хазис Хај дари ,с. Требош, Тетово. 
(2538) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име 
Хазис Хајдари, е. Требош, Тетово. (2539) 

Возачка дозвола на име Џафер Исмани, е. Сед-
ларево, Тетово. (2546) 

Оружен лист рег. бр. 715, издаден од СВР — 
Тетово на име Ферик Исмаили, е. Пирок, Тетово. 

(2543) 
Воена книшка на име Ѓоре Сарафимоски, с. 

Косел, Окрид. (2544) 
Лична карта на име Џафер Исмани, е. Седла-

рево, Тетово. (2545) 
Возачка дозвола бр. 909, издадена од СВР — 

Тетово на име Алираим Јаја, е. М. Речица, Тетово. 
(2549) 

Лична карта издадена од ОВР — Скопје на име 
Милан Симоноски, ул. „Леринска" бр. 73, Скопје. 

(2550) 
Пасош бр. 273-301, издаден од ОВР — Валан-

дово на име Ристо Н. Тенекиџиев, е. Пирава, Ва-
ландово. (2558) 

Воена книшка на име Алим Алими, е. Трапчин 
Дол, Кичево. (2560) 

Лична карта на .име Рамадан Веј сели, с. До-
бри Дол, Гостивар. (2563) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило заста-
ва 750, рег. бр. 38-36 на име Градежно претприја-
тие за висока и ниска градба „Црвена звезда" 
Гостивар. (2564) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Раде Димковски, ул. „Теофон Икономов" бр. 34, 
Куманово. (2566) 

Возачка дозвола бр. 1258, издадена од Гости-
вар на име Ѓулан Шинази, ул. „ЈНА" бр. 180, Го-
стивар. (2600) 

Лична карта издадена од ОВР — Виница на 
име Слободан Ф. Јанчев, е. Трсино, Виница. (2618) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Трај-
ко Стојко ѓорѓевиќ, ул. „ЈНА" бр. 19, Куманово. 

(2620) 
Возачка дозвола издадена од Гостивар на име 

Ибраим Исмаили, ул. „Балиндолска" бр. 61, Го-
стивар. (2623) 

Сообраќајна дозвола на име Исмет Имани, ул. 
„Младен Симонски" Гостивар. (2624) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Мило-
рад Д. Стојановски, е. Шупли Камен, Куманово. 

(2617) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Борис Р. Стаменовски, ул. „Св. Марковиќ" 
бр. 19, Куманово. (2818) 

Свидетелство за II клас гимназија на име 
Пане Котески, ул. „А. Адемоски" бр. 10, Прилеп. 

(664) 
Здравствена легитамација на име Биљал Ид-

ризи, е. Д. Љубиње, Призрен. (665) 
Возачка дозвола бр. 3488, издадена од ОВР-

Гостивар на име Мевмед Адеми, е. Ростуше, Гос-
тивар. (666) 

Возачка дозвола бр. 3457 на име Кенан Ре-
чани, ул. „Томо Шумески" бр. 11, Гостивар. (667) 

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 89-04 на име Ке-
нан Речани, ул. „Томо Шумески" бр. 11, Гостивар. 

(668) 
Оружен лист издаден од ОВР—Тетово на име 

Иљјаз Селими, ул. „Цетиње" бр. 147, Тетово. (670) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вецко 

Ивановски, е. Трновци, Битола. (671) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО— 

Скопје на име Насер Нухи, е. Желино, Тетово. 
(672) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ката Кузмановска, е. Жилче, Тетово. (673) 

Свидетелство за завршен испит, за квалифи-
куван дреар на име Хопи Хусеин, ул. „Кочо Зо-
зи" бр. 5, Гостивар. (674) 

Индекс бр. 9480 на име Исмаил Исмаил, ул. 
„Београдска" бр. 20, Гостивар. (675) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „М. Пијаде" — Гостивар на име Хасан Ју-
суфу ул. „Шумарска" бр. 16, Гостивар. (676) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Осмолетката во е. Димонце, на име Благуна Ива-
новска, Скопје. (677) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Радомир Ристески, Скопје. (678) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојан Стојановски, Скопје, (679) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алексо Трајковски, Скопје. (680) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мирче Даниловски, Скопје. (681) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Битола на име Ратко Јовановиќ, Битола. (682) 

Индекс бр. 8524, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Радица Митровска, Скопје. 

(683) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек во 

Гостивар на име Сретен Богдановски, Скопје. (684) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рамадан Дамјановић, Скопје. (685) 
Диплома за положен матурски испит, издаде-

на од Техничкото училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Тодорка Костова, Скопје. 

(686) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рахмет Мемедов, Скопје. (687) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ѓургица Куновска, Скапје. (688) 
Свидетелство за Периодично училиште за 

ученици во стопанството издадено од Куманово на 
име Алириза Ј. Џељадиновски, Куманово. (690) 

Налог за исплата бр. 0249 за исплата на инва-
лиднина за месец март 1974 година, издаден од 
Собрание на град Скопје на име Петар Инчевски, 
Скопје. (691) 

Возачка дозвола бр. 1401 издадена од ОВР — 
Тетово на име Љупчо Симовски, ул. „Илинденска" 
бр. 62/5, Тетово. (692) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Киро 
Божиновски, Скопје. (693) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Шакири, Скопје. (694) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анета Митревска, Скопје. (695) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Александар Тасевски, Скопје. (690) 

Воена книшка издадена од Суботица на име 
Тодор Трипуновски, Скопје. (697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виргинија Ѓорѓиевска, Скопје. 

(698) 
Ученичка книшка за VI одделение издадена 

од Основното училиште „Јосип Броз Тито" — 
Нас. Влае — Скопје на име Мехмед Панчарлиев-
ски, Скопје. (699) 

Диплома бр. 318/26029 за положена квалифи-
кација столарски занает, издадена од Занаетчис-
ката комора — Куманово на име Борис Блажев-
ски, Скопје. (700) 

Свидетелство за завршено едногодишно дак-
тилографско училиште Скопје на име Радмила 
Митровиќ, Скопје. (701) 

Свидетелство за И година домаќински смер, 
издадено од Учителска школа „Вера Јоциќ" Скоп-
је на име Радмила Митровиќ, Скопје. (702) 

Свидетелство за I година, издадено од Педа-
гошката гимназија „Никола Карев" — Скопје на 
име Марика Арсовска, Куманово. (703) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лори је Јовановиќ, Скопје. (704) 

Ученичка-слободна карта, издадена од Град-
ски сообраќај на име Орде Петрушев, Скопје. 

(705) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Јане Сандански" —Скопје 
на име Аки Ислам, Скопје. (706) 

Воена книшка издадена од Бели Манастир — 
Осијек на име Хасип Аметовска, Скопје. (707) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сами Асан, Скопје. (708) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „И. Р. Лола" — Скопје на 
име Ратко Шопкински, Скопје. (709) 

Здравствена легитимација бр. 118737, издадена 
во Скопје на име Јасмина Гавриловић Скопје. 

(710) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Амза и Лизабет Сул еј манови, Скопје. 
(711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Белковски, Скопје. (712) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Али Исеини, Скопје. (713) 

Диплома за завршен испит, издадена од Еко-
номското училиште „Моша Пијаде" — Скопје на 
име Стојанка Трајковска, Скопје. (714) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Елена Бошковска, Скопје. (715) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Александар Стојановски, Скопје. (716) 

Свидетелство за III година, издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Снежана Александрова, Скопје. (717) 

Индекс бр. 1899, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Крсто Павловски, Скопје. 

(718) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Севдије Река, Скопје. (719) 
Свидетелство за I клас гимназија, издадено 

од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на 
име Добрица Ристовска, Скопје. (720 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сенат Селмановић Скопје. (721) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Екрем Рахимовски, Скопје. (723) 

Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-
зијата „Цветан Димов" — Скопје на име Марица 
Илиевска. Скопје. (722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кратово на име Ленче Велевска, е. Крилатица, 
Кратово. (724) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Нефизе Етем и Гулбаз Зубер 
Скопје. (7^5) 

Диплома за завршена Педагошка гимназија 
„Никола Карев" — Скопје на име Рада Белков-
ска, СкопЈе. (726) 

Здравствена легитимација издадена од Воена 
пошта 3038 во Скопје на име Маријана Новако-
виќ, Скопје. (727) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Иљинка Кировска, Скопје. (728) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Занаетчиското училиште „Коце Мета-
лец" — Скопје на име Божидар Николовски, 
Скопје. (729) 

Работна книшка издадена од Кочани, на име 
Вера Димитрова, Скопје. (730) 

Работна книшка издадена од Призрен на име 
Милорад Тодоровић Скопје. (731) 

Работна книшака издадена од Скопје на име 
Бедри Јакупи, Скопје. (732) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство" — Скопје на име 
Фејзие Сеља, Скопје. (733) 

Воена книшка издадена од В. П. 8530/5 — Но-
ва Градишка на име Раман Бекири, Скопје. (734) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Миладиновци — Скопско 
на име Ра доси ја М. Миљковић Скопје. (735) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Лирија" — Скопје на име 
Шабан Демир Шабан, Скопје. (736) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Лирија" — Скопје на име 
Хатиџе Демир Шабан, Скопје. (737) 

Работна книшка издадена од Босански Нови 
на име Милева Здјелар, Скопје. . (738) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лирија Фејзулеи, Скопје. (739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Павловски, Скопје. (740) 

Свидетелство за положен завршен испит из-
дадено од Трговското училиште — Скопје на име 
Верка Мицевска, Скопје. (741) 

Здравствена легитимација на име Есма Миф-
тари, е. Боговиње, Тетово. (611) 

Работна книшка на име Керим Азизи, е. Стрим-
ница, Тетово. (612) 

Работна книшка на име Цветко Н. Заковски, 
е. Фалише, Тетово. (614) 

Здравствена легитимација на име Маиз Ру-
шити, ул. „Бр. Миладинови" бр. 8, Тетово. (615) 

Здравствена легитимација на име Рифат Ме-
миши, е. Нераште, Тетово. (616) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Средно техничко училиште „Б. Кидрич" — Т. 
Велес на име Убавка Димовска, Св. Николе. (618) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето 
„Кочо Рацин" — Битола на име Коста Машков-
ски, е. Породин, Битола. (619) 

Работна книшка на име Борис Митревски, е. 
Журче, Демир Хисар. (620) 

Здравствена легитимација бр. 20900, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Трајко Ристов, е. Град-
ско, Т. Велес. (621) 

Оружен лист рег. бр. 1092, издаден од ОВР — 
Тетово на име Шаип Идризи, е. Темово, Тетово. 

(622) 
Работна книшка бр. 120, издадена од Собрание-

то на општина — Крива Паланка на име Ангел 
С. Јанков Делчево. (623) 

Здравствена легитимација бр. 3980, издадена од 
ЗСО — Т. Велес на име Нада С. Пендушевска, е. 
Градско Т. Велес. (624) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Славчо Стојменов" — Виница на име Славчо 
Стојков, ул. „Ангел Винички", бр. 15, Виница. 
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