
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 27 декември 1971 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

313. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 2 

и 4. во врска со член 13 став 2 и член 16 од За-
конот за формирање и општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ" бр. 12/67, 23/67, 
40/68, 11/69 и 15/70) и точка 2 од Одлуката за мак-
симирање на цените на сите производи и услуги 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 53/71), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ УС-

ЛУГИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 
1. Во областа на цените на услуги, за кои Ре-

публиката е овластена да пропишува мерки спо-
ред член 13 став 2 од Законот за формирање и 
општествена контрола на цените, како максимални 
цени се одредуваат — цените на тие услуги што 
постоеле на 26 ноември 1971 година. 

2. Цените за нови услуги не можат да бидат 
повисоки од цените што за исти или слични ус-
луги постоеле на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се применува до 29 февруари 
1972 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12-2661/1 
10 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

314. 
Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја ус-

тавноста на одлуките за работа на инкасаторската 
служба по норма на Претпријатието „Водовод" и 
канализација" во Струмица бр. 02-12 од 12 јануари 
1971 година и бр. 02-12/2 од 7 април 1971 година, 
по одржаната јавна расправа на 7 октомври 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ одлуката бр. 02-12/1 од 

12 јануари 1971 година и одлуката бр. 02-12/2 од 7 
април 1971 година што ги донел Деловниот одбор на 
Претпријатието „Водовод и канализација" од Стру-
мица. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во Претпријатието „Во-
довод и канализација" во Струмица, на начинот 
определен во статутот на претпријатието за обја-
вувањето на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 32/71 поведе постапка за оценување уставноста 
на одлуката бр. 02-12 што ја донел Деловниот од-
бор на ова претпријатие на седницата од 12 ја-
нуари 1971 година, како и на одлуката на овој ор-
ган бр. 02-12/2 од 7 април 1971 година, по повод 
претставката на група работници на Претпријатието 
„Водовод и канализација" од Струмица, во која е 
изнесено дека одлуките се донесени од Деловниот 
одбор на претпријатието, кој не е надлежен за 
нивното донесување и дека одлуките се содржин-
ски спротивни на уставното начело за распределба 
според трудот. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
одлуката од 12 јануари 1971 година е определено 
личниот доход на инкасаторите, надвор од одред-
бите на правилникот за распределба на личниот 
доход, да им се исплатува на основа бројот на бе-
лешките за наплатени износи за потрошена вода 
од потрошувачите, при што ако наплатата не се из-
врши во месецот кога е стасано побарувањето, ту-
ку подоцна, ваквото наплатување не им се пре-
сметува во личниот доход. 

Истите овие прашања и на ист начин се уре-
дени и со одлуката од 7 април 1971 година, а двете 
одлуки се донесени од Деловниот одбор на прет-
пријатието ,.Водовод и канализација" во Струмица. 

Врз основа на фактите утврдени на јавната 
расправа Уставниот суд заклучи дека Деловниот 
одбор на ова претпријатие не е надлежен за до-
несување вакви одлуки, бидејќи според член бб 
став 1 од Уставот на СР Македонија и Уставниот 
амандман XI, општите акти, меѓу кои спаѓаат и 
актите за формирање и расподелба на личниот до-
ход, ги донесува работничкиот совет на работната 
организација. Покрај тоа Уставниот суд застана на 
мислење дека тие содржат и одредби спротивни на 
уставното начело за распределбата според трудот, 
бидејќи на инкасаторите не им се признава мож-
ност да остваруваат доход за работи кои тие ствар-
но ги вршат во случаи кога без нивна вина не се 
во состојба да наплатат белешки од потрошувачите. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Ма-
кедонија ги поништи актите на Деловниот одбор на 
претпријатието „Водовод и канализација" во Стру-
мица означени во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 32/71 
7 октомври 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

315. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на одредбите на член 2 и 3 од Од-
луката за систематизација на работните места во 
Централното основно училиште „Кирил и Методи" 
во село Бучин, од 13 декември 1969 година, по одр-
жаната јавна расправа на 25 ноември 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ одредбите на членовите 2 

и 3 од Одлуката за систематизација на работните 
места во Централното основно училиште „Кирил и 
Методи" во с. Бучин, донесена од Работната заед-
ница на училиштето, на 13 декември 1969 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Кирил и Методи" во с. Бучин, на начин предвиден 
во статутот за објавување на општите акти. 

3. Разгледувајќи ја по сопствена иницијатива 
Одлуката за систематизација на работните места во 
Централното основно училиште „Кирил и Методи" 
во с. Бучин, Уставниот суд на Македонија конста-
тира дека според членот 2 од Одлуката, одделенска 
настава можат да изведуваат наставници со завр-
шен филозофски факултет или педагошка акаде-
мија, како и лица кои се апсолвенти на педагошка 
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академија, отсек за одделенска настава или со учи-
телска школа, а во албанските паралелки и лица 
со неполно учителско образование. Од оваа одред-
ба на одлуката несомнено произлегува дека одде-
ленска настава можат да изведуваат и лица кои 
немаат више педагошко образование, а за настав-
ници во албанските паралелки лица кои немаат 
ниту средно образование. Уставниот суд на Маке-
донија смета дека овие лица не можат да изведу-
ваат одделенска настава, имајќи ја предвид одред-
бата на став 1 на член 86 од Законот за основното 
училиште („Службен весник на СР Македонија" бр 
7/69). Според став 1 на овој член, наставници за 
одделенска настава во основно училиште можат да 
бидат лица што завршиле педагошка академија — 
отсек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа, како и лица што завршиле фи-
лозовски факултет отсек за педагошка група. 

Уставниот суд исто така констатира дека со 
членот 3 од Одлуката се определува потребната 
стручна подготовка за наставници по предметна 
настава. Предметна настава, според ОВОЈ член, 
може да изведува лице со завршен филозовски фа-
култет, педагошка академија, апсолвент на фило-
зовски факултет или педагошка академија, студент 
со завршена I година на педагошка академија или 
учителска школа. Во врска со оваа одредба, Устав-
ниот суд утврди дека согласно став 2 на член 86 
од означениот закон, наставници по предметна на-
става можат да бидат лица што завршиле соод-
ветна група за образование на наставници на пе-
дагошка академија или виша школа, факултет, ви-
сока школа, ликовна академија и музичка акаде-
мија. 

На основа на ова, Уставниот суд застана на ста-
новиште ,дека за наставници во основно училиште, 
според Законот за основното училиште, како нај-
ниска школска спрема е предвидена педагошка 
академија, освен за наставниците што изведуваат 
одделенска настава за кои е предвидена и учител-
ска школа, поради што Судот смета дека работната 
заедница на основното училиште не е овластено да 
предвиди пониска стручна спрема од онаа која 
е определена со законот. 

Тргнувајќи од овие законски одредби Уставниот 
суд на Македонија оцени дека не се во согласност 
со закон одредбите од одлуките за систематизација 
на работните места во основните училишта во кои 
се преведени услови за изведување на настава во 
овие училишта, различни од условите утврдени во 
Законот за основното училиште. 

Врз основа на изнесеното Уставниот суд утврди 
дека одредбите на член 2 и 3 од означената одлука 
на Централното основно училиште „Кирил и Мето-
ди" во с. Бучин, не се во согласност со Законот за 
основното училиште, поради што одлучи како во 
точка 1 на ова решение. 

У. бр. 53/70 
25 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

316. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за усво-
јување на завршната сметка за 1970 година бр. 
04-4/3 од 24 февруари 1971 година на Советот на 
Комуналниот завод за социјално осигурување во 
Штип, на основа ставот 2 на член бб од Законот 
за Уставниот суд на Македонија, по јавната рас-
права одржана на 21 октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДЛАГА одлучувањето за согласноста 
на Одлуката за усвојување на завршната сметка 
за 1970 година бр. 04-4/3 од 24 февруари 1971 го-
дина на Советот на Комуналниот завод за социјал-
но осигурување во Штип со точката 5, став 1 на 

член 62 од Уставот на СР Македонија и со чле-
нот 70 од Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 24/65). 

2. На Советот на Комуналниот завод за со-
цијално осигурување во Штип му се дава мож-
ност до 31 декември 1971 година да ги определи 
со Правилникот за распределба на доходот един-
ствените критериуми и мерила за распоредување 
на доходот на Заводот по филијали и обемот на 
учеството на филијалите во трошоците за заеднич-
ките служби на Заводот. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Комуналниот завод за социјал-
но осигурување во Штип на начин утврден во 
Статутот на Заводот. 

4. Собирот на работната заедница на фили-
јалата во Струмица на Комуналниот завод за со-
цијално осигурување во Штип поднесе до овој Суд 
предлог со барање да се оцени законитоста на 
одлуката наведена во точката 1 на оваа одлука. 

Според мислењ,ето на Собирот, означената од-
лука е незаконита заради тоа што не е во со-
гласност со членот 130 од Статутот на Заводот 
и со членот 4 од Правилникот за распределба на 
личните доходи, со- кои одредби е определено де-
ка распоредувањето на доходот на Заводот се 
врши по организациони единици како што и се 
остварува, а според единствени критериуми и ме-
рила за целиот Завод. 

5. Во својот одговор и на јавната расправа 
Комуналниот завод за социјално осигурување во 
Штип не ги оспори наводите содржани во пред-
логот. Основната причина што распоредувањето на 
доходот на Заводот не се врши по филијали била 
неопределувањето со Правилникот за распределба 
на доходот на Заводот на единствените критериуми 
и мерила според кои би се вршело распоредува-
њето доходот на Заводот по филијали. Освен тоа, 
со овој правилник не е определен ниту обемот на 
учеството на филијалите во трошоците за заеднич-
ките служби на Заводот. Како причина за распо-
редување на доходот на ниво на Завод, а не по 
филијали, се наведува и начинот на финансира-
њето дејноста на Заводот од страна на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје 

6. Уставниот суд на Македонија оваа одлука 
ја донесе од следните причини: 

Според точката 5, став 1 на член 62, од Уставот 
на СР Македонија, распоредувањето на доходот 
на работната организација е самоуправно право 
на работните луѓе на таа организација. Само-
управувањето тие го остваруваат, согласно ставот 
4 на овој член, во единствениот општествено-еко-
номски систем во согласност со уставот, законот 
и статутот. 

Со точката 2, став 2 на член 16 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставните амандмани 
XX до Х1Л („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/71) 
е пропишано дека со денот определен со репуб-
лички закон, а најдоцна на 31 декември 1971 го-
дина, престануваат да важат одредбите на Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување, освен одредбите на член 
98 и 116 став 3. Бидејќи Собранието на СР Маке-
донија досега нема донесено закон со кој би се 
уредила организацијата на социјалното осигуру-
вање на територијата на СР Македонија, во СР 
Македонија сеуште е во сила Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување. 

Според членот 70 од овој закон, со статутот 
на комуналниот завод се определуваат, покрај 
другото, начинот на кој посебно се определува 
делот на доходот на заводот кој отпаѓа на фили-
јалата, со оглед на обемот и видот на работите 
што ги врши филијалата и резултатите на рабо-
тата на филијалата и самостојните права што ги 
имаат органите на управувањето на филијалата 
во поглед на делот на доходот на заводот кој от-
паѓа, на филијалите, како и во поглед на распре-
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делбата на личните доходи на работниците на фи-
лијалата. Во овие случаи начинот на остварува-
њето на правото на органите на управување на 
филијалата поблиску се регулира со правилникот 
за распределба на средствата на заводот и со пра-
вилникот за распределба на личните доходи. 

Во претходната постапка и на јавната рас-
права Уставниот суд на Македонија утврди дека 
со означената одлука на Советот на Комуналниот 
завод за социјално осигурување во Штип усвоена 
е завршната сметка на Заводот за 1970 година, во 
која с,е изнесени приходите, расходите и доходот 
на Заводот. Според членот 130 од Статутот на За-
водот, распоредувањето доходот на Заводот се вр-
ши по филијали како што и се остварува, а рас-
поредувањето го врши, согласно членот 116 од Ста-
тутот, Собирот на работната заедница на фили-
јалата и тоа по единствени критериуми и мерила 
утврдени со Правилникот за распределба на до-
ходот на Заводот и со Правилникот за распредел-
ба на личните доходи. Судот исто така утврди 
дека распоредувањето на доходот на Заводот се 
врши откако претходно се издвојат средствата - за 
заедничките служби на Заводот. Овие средства од 
доходот на Заводот се определуваат, согласно член 
130а од Статутот на Заводот, со Правилникот за 
распределба на доходот на Заводот. Меѓутоа, како 
што утврди Судот со наведените правилници не се 
определени единствените критериуми и мерила по 
кои, согласно Статутот на Заводот, распоредува-
њето на доходот на Заводот би се вршело по фи-
лијали ниту пак обемот на учеството на филија-
лите во трошоците за заедничките служби на За-
водот, туку распоредувањето доходот на Заводот 
е извршено на ниво на Завод. 

Утврдувајќи го тоа, Уставниот суд на Маке-
донија застана на мислење дека наведените стату-
тарни одредби не се применливи. Заради тоа, го 
одложи оценувањето на уставноста и законитоста 
на оценуваната одлука, а на Советот на Комунал-
ниот завод за социјално осигурување во Штип 
му даде можност во одредениот рок да ги опре-
дели со наведените правилници единствените кри-
териуми и мерила по кои ќе може распоредување-
то на доходот на Заводот да се врши по филија-
ли, како и да го определи обемот на учеството 
на филијалите во трошоците на заедничките 
служби на Заводот. На тој начин, по мислењето 
на Судот, ќе се отворат услови работните луѓе на 

филијалите на Заводот да можат да го остварат 
своето со Уставот на СР Македонија, со законот 
и со статутот определено самоуправно право — 
право на самостојно распоредување доходот на 
Заводот по филијали. 

На основа изнесеното, Уставниот суд на Ма-
к,едонија одлучи како во точките 1 и 2 на оваа 
одлука. 

У. бр. 17/71 
21 октомври 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

317. 
ПРОГРАМА 

ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 
ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Имунизацијата на населението против одре-
дени заразни болести, согласно со член 45 став 1 
и 4 од Правилникот за условите и начинот за вр-
шење задолжителна имунизација против заразните 
болести (Правилник), се врши во текот на целата 
година (континуирано) и во определени временски 
периоди (кампањски). 

2. Задолжителната имунизација се врши кон-
тинуирано на сите лица во определена возраст 
против големата сипаница (Variola vera), активна 
туберкулоза (Tuberculosis activa), дифтерија (Dip-
hteria), тетанус (Tetanus), детска парализа (Poliomy-
elitis acuta), голема кашлица (Pertusis) и мали си-
паници (Morbili) на начин утврден во Правилникот 
и во Упатството за начинот на имунизацијата и 
контрола на резултатите од имунизацијата против 
определени заразни болести („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/68) и Законот за спречување и сузби-
вање на заразните болести („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/67 и 35/71) и тоа: 

а) против детската парализа — од 1 јануари до 
30 јуни и од 1 октомври до 31 декември со три-
типна вакцина; 

б) против останатите горенаведени болести — 
во текот на целата година. 

Имунизацијата против болестите од претходниот 
став се извршува за секое лице според следниот 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈАТА: 

Возраст на лицето што 
подлежи на имунизација 

Болеста против која 
се врши имунизација 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакцинирање 

до 2 месеца 
4, 5 и 6 месеци 
4, 5 1/2 и 7 месен 
10 месеци 
И месеци 
18 месеци 
20 месеци 
12--30 месеца 
4 години 
5 години 
7 години 

7 години 
13 години 

14 години 
18 години 

Туберкулоза (без тестирање) 
Дифтерија — тетанус-пертусис (три дози) 
Детска парализа (три дози) тритипна вакцина 
Мали сипаници 
Голема сипаница 
Дифтерија — тетанус-пертусис (една доза) 
Детска парализа (една доза) тритипна вакцина 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (со една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус-пертусис (една доза) 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Детска парализа (една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус (една доза) 
Тетанус 
Туберколоза 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Тетанус 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
И ревакцинирање 
II ревакцинирање 
I ревакцинирање 
И ревакцинирање 
III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ,ревакцинирање 
III ревакцинирање 
И ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 



Стр. 756 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 декември 1971 

Лицата што подлежат на задолжително имуни-
зирање да бидат вакцинирани односно ревакцини-
рани во текот на целата календарска 1972 година 
против одредените во календарот заразни болести 
тогаш кога ќе навлезат во возраст наведена во 
календарот на имунизацијата, водејќи притоа смет-
ка за медицинските контраиндикации, интервалот 
помеѓу имунизирањата против поедини заразни бо-
лести и за други услови, пропишани со Правил-
никот. 

Доколку од било какви причини некои деца не 
се опфатени со вакцинацијата односно ревакцина-
цијата во возраста определена со календарот за 
имунизирањата, во 1972 година неизоставно да се 
вакцинираат односно ревакцинираат: 

— против големата сипаница (Variola vera) да 
се вакцинираат примарно сите деца до навршена 
3-годишна возраст односно примарно вакцинирани-
те да се ревакцинираат до навршена 14-годишна 
возраст; 

— против голема кашлица (Pertusis) сите деца 
до навршена 5-годишна возраст; 

— против дифтерија (Diphteria) сите деца до 
навршена 8-годишна возраст; 

— против туберкулозата (Tuberculosis) сите ли-
ца до навршена 18-годишна возраст; 

— против детската парализа (Poliomyelitis) си-
те лица до навршена 19-годишна возраст; 

— против тетанус (Tetanus) сите лица до навр-
шена 20-годишна возраст; 

— против мали сипаници (Morbili) сите лица 
— деца од навршени 9 месеци до навршени 4 го-
дини кои не преболеле мали сипаници. 

3. На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинација и ревакцинација) против 
следните заразни болести и над следните лица: 

а) против туберкулозата се имунизираат со 
БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 18 години, 
кои работат во антитуберкулозни диспанзери и 
други работни организации за дијагностика и ле-
кување од туберкулоза, ако не реагираат на тубер-
кулин и ако од последното имунизирање изминало 
најмалку една година; 

б) против цревниот тифус (Typhus abdominalis) 
и паратифус (Paratyphus) се имунизираат сите лица: 

— кои работат во бактериолошки лаборатории, 
болници и одделенија за лекување на болни од за-
разни болести; 

— кои работат на одржување на чистотата на 
населените места (поправка на канализација, чи-
стење на нужнички јами, отстранување на отпадни 
материи од населбите и сл.); 

— кои учествуваат на младински работни ак-
ции или кои работат на големи градилишта и зем-
јоделски стопанства. 

Лицата кои за прв пат се имунизираат против 
цревен тифус и паратифус се вакцинираат со три 
дози комбинирана вакцина против цревен тифус 
пајратифус и тетанус, а лицата ка ј кои изминало 
најмалку три години од вакцинирањето ќе се ре-
вакцинираат со една доза од гореспоменатата ком-
бинирина вакцина; 

в) против големата сипаница (Variola vera) се 
имунизираат сите лица: 

— кои работат во сообраќајот и во објектите на 
меѓународниот железнички, патнички и воздушен 
сообраќај; 

— КОИ како претставници на органите за внат-
решни работи и на царинската служба работат во 
пограничните места преку кои се врши меѓународен 
железнички и патнички сообраќај; 

— кои како медицински персонал во органите 
на санитарната инспекција вршат здравствен над-
зор на границите, персоналот на работа во микро-
биолог ките лаборатории и здравствените работни 
организации, кои доаѓаат во допир со болни или 
со нивните предмети, освен персоналот кој е на ра-
бота во работни организации за лекување на болни 
од туберкулоза и во родилните домови; 

— кои доаѓаат од подрачје каде има голема 
сипаница, ако овие лица немаат пропишано увере-
ние дека се вакцинирани според одредбите од Ме-

ѓународниот санитарен правилник, како и лицата 
кои патуваат во земја која има голема сипаница, 
или во земја која бара имунизација против оваа 
болест. 

Оние лица кои не се примарно вакцинирани се 
вакцинираат, а другите лица кај кои од примарното 
вакцинирање поминало најмалку три години се ре-
вакцинираат; 

г) против беснило (Lyssa) се имунизираат сите 
лица што ќе бидат повредени од бесно животно или 
од животно за кое се сомнева дека е бесно. 

4. Оваа програма влегува во сила следниот ден 
од нејзиното објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-01-3196 
7 декември 1971 година 

Скопjе 
Републички секретар 

за народно здравје и социјална политика, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

ЗАЕДНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
за здравствено осигурување на работниците Титов 
Велес, на својата седница одржана на ден 23. XII. 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА 

I 

До донесување на Статутот на оваа заедница и 
другите потребни општи акти за неговата примена, 
правата и обврските на осигурениците и другите 
осигурени лица, како и на неосигурените лица на 
кои им се обезбедува здравствена заштита, се оп-
ределува на следниот начин: 

1) По однос на правата на осигурените и не-
осигурените лица од подрачјето на Заедницата на 
задолжителните видови на здравствена заштита не-
посредно ќе се применуваат соодветните одредби од 
Законот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието, како и одредбите на Програмата за спрове-
дување на задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението во СРМ во 1972 го-
дина; 

2) по однос на правата на здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на проши-
рено здравствено осигурување, односно здравствено 
осигурување над правата обезбедени со задолжи-
телните видови на здравствена заштита на населе-
нието, ќе се применуваат одредбите од Основниот 
закон за здравствено осигурување и општите про-
писи и општите акти на Комуналниот завод за со-
цијално осигурување на работниците Т. Велес до-
несени за спроведување на тој закон; 

. 3) правата на проширена здравствена заштита 
над правата обезбедени со задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението на лицата 
кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување, а за кои општината ќе установи так-
ви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склу-
чен помеѓу Заедницата и Општината. 
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II 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита им се обезбедуваат 
во целост на товар на средствата на соодветната оп-
штествено-политичка заедница и тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на по-
драчјето на општината со придонес од буџетот на 
општината; 

— на лицата без постојано живеалиште со при-
донес 'од буџетот на Републиката. 

Придонесот за задолжителните видови на 
здравствена заштита на лицата од претходниот став 
го утврдува Собранието на оваа заедница со своја 
одлука. 

Општествено-политичките заедници од став 1 
на оваа точка се должни да ги пријават кај оваа 
заедница сите лица кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување заради обезбе-
дување на задолжителни видови на здравствена 
заштита. 

III 
Здравствените легитимации издадени по пропи-

сите што ќе важат до 31 декември 1971 година ос-
тануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување ќе им (се издадат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здрав-
ствена заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 01-675 
23. XII. 1971 година 

Титов Велес 
Претседател 

на Собранието на Заедницата 
за здрав, осигур. на работниците, 

Ашиков Љупчо, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
за здравствено осигурување на земјоделците Титов 
Велес, на својата седница одржана на ден 24. XII. 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 

До донесување на Статутот и другите општи ак-
ти за негова примена, правата и обврските на осигу-
рениците земјоделци се определуваат на следниот 
начин: 

1) По однос на правата на осигурениците зем-
јоделци на задолжителни видови на здравствена 
заштита непосредно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Законот за здравствено осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и одредбите на Програмата за 
спроведување на задолжителна здравствена заш-
тита на наеселението во СРМ во 1972 година; 

2) по основ на правата на проширеното здрав-
ствено осигурување, односно здравствено осигуру-
вање над правата обезбедени со задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението соод-
ветно ќе се применуваат одредбите на Законот за 
здравствено осигурување на земјоделците — пре-
чистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 14/67) 
и општите акти на Комуналната заедница за здрав-
ствено осигурување на земјоделците донесени за 
спроведување на тој закон. 

II 

Здравствените легитимации издадени по пропи-
сите што ќе важат до 31 декември 1971 година ос-
тануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не бидат заменети со нови исправи. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1-1-1972 година. 

Бр. 01-676 
24. XII. 1971 година 

Титов Велес 
Претседател 

на Собранието на Заедницата 
за здравствено осигурув. на земјоделците, 

Стојменов Стојан, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ . 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по правната работа на тужителката Димитров-
ска Љуба, против тужениот Димановски Дане, од 
Скопје, сега со непознато место на живеење, за 
развод на брак. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена да се 
јави во судот или да ја соопшти адресата на се-
гашното место на живеење. Во противно ќе му биде 
определен старател за застапување по предметниот 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2208 од 
15. XI. 1971 година. (107) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Божинова Јана, од село 
Трубарево, Скопско, против тужениот Ване Божи-
нов, со непознато место на живеење, за развод на 
брак. 

Се поканува тужениот Ване Божинов, да се 
јави во судот или да ја соопшти својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во противно ќе му се определи старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2379/71. 
(ИЗ) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на Лепа Гмитровиќ од Скопје, населба 
Бутел I, ул. „1102" бр. 289а, против Михаило Гмит-
ровиќ, од Скопје, сега со непозната адреса, за раз-
вод на брак, вредност 2.000 нови динари. 

Се повикува тужениот Михаило Гмитровиќ, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се 
јави лично во судот или да ја соопшти својата ад-
реса. Доколку во определениот рок не се јави на 
тужениот ќе му биде определен старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1097 од 
16. XII. 1971 год. (115) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Пера Крстевска, од Крушево, ул. „Киро Фетак" 
бр. 50, поднесе тужба до овој суд за утврдување 
право на сопственост, против Коста Крстевски, од 
село Обршани, сега во неизвесност. Бидејќи туже-
ниот Коста е во неизвесност, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави во овој суд или да 
определи свој застапник. Во противно ќе му биде 
определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 842/7,1. 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Пред Општинскиот суд Скопје I се води оста-
винска постапка по оставината на покојната Јелица 
Спемчевиќ, родена 1905 година, починала на 26. XII. 
1970 година во Скопје, каде и редовно живеела, на 
ул. „714" бр. 6/1. 

На судот не е познато и од смртовницата не се 
гледа кои се наследниците на покојната. На овој 
начин ги известуваме и повикуваме сите наследни-
ци на покојната кои полагаат право на наследство 
да се пријават до овој суд, во рок од една година 
од објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд Скопје I, О. бр. 420/71. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

При Општинскиот суд во Тетово од тужителот 
Земјоделската задруга „Единство", село Челопек 
Тетовско, е заведен граѓански спор против туже-
ниот Ферати В. Абдил, од село Жеровјане, Тетор-
ско, поради долг. Бидејќи тужениот Ферати В. Аб-
дил е со непознато место на живеење му е поставен 
привремен старател Коста Христов, шеф на прав-
ната служба во Тетово. 

Се поканува Ферати В. Абдил, сега со непоз-
нато местожителство, да се јави во овој суд. Во 
противно по истекот на рокот од 30 дена од објаву-
вањето на огласот, спорот ќе биде окончан врз ос-
нова на изјавата на поставениот старател и врз ос-
нова на податоците со кои располага судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 114^/67 
од 23. XII. 1971 година. (110) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 162, 
страна 868, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Детската градинка ,.Братство 
единство" — Скопје Чимкова Максим Нада, секре-
тар—режисер, и престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешена од должност. 

За потписник на Детската градинка „Братство 
единство" — Скопје останува стариот регистриран 
потписник Васичевска Владова Нада, директор, 
сметано од 26. XII. 1969 година. 

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

бр. 161/69 од 5. V. 1971 година. (895) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. 6Р. 581, стра-
на 399, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Центарот за социјална работа — 
Титов Велес, Ампов Божидар, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За директор на Центарот за социјална работа 
— Титов Велес е назначена Јовева Синева, со одлу-
ката бр. 679 од 18. IX. 1969 година, на советот на 
работната заедница, од одржаната седница на 26. 
V. 1969 година, која установата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со старите регистрирани потписници Пау-
новски Киро, социјален работник, и Јорданов Ѓоре, 
сметководител. 

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

бр. 113/69 од 26. IX. 1971 година. (896) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 28. IV. 1971 
година, рег. бр. 64/66 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Мрестилиште^ со рибници 
„Шум" - Струга, уште со: обавување стопа,нски 
риболов во акумулацијата на ХЕ „Глобочица", за 
период од 5 години. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01—15 од 26. II. 1971 година, на работната 

заедница на Мрестилиште^ со рибници „Шум" — 
Струга, согласноста бр. 04-1152/1 од 23. III. 1971 го-
дина на Собранието на општината Струга, реше-
нието бр. 08-387/34 од 20. III. 1971 год., на Одделе-
нието за инспекциски служби при Собранието на 
општината Струга и договорот бр. 03-1303/1 од 26. IV. 
1971 година, меѓу „Шум" — Струга и Погонот — 
црнодримски хидроцентрали — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 34/71. (979) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, стра-
на 219, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Бирото за геолошко-рударски 
истражувања и проектирана — Куманово, инженер, 
Алберт Племељ, директор, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Бирото за геолошко-руд-
дарски истражувања е назначен Стојан Глигоров, 
кој, Бирото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
1. VII 1969 година. 

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

87/69 од 24. V. 1971 година. (1039) 

Окружниот стопански суд во Скопје објав.ува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, стра-
страна 219, книга II е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Бирото за геолошко-руд-
дарски истражувања и проектирање — Куманово, 
в. д. директорот Стојан Глигоров, истото, ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, Додевски Вој-
чо, шеф на сметководството, сметано од 3. XI. 1969 
година. 

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

125/69 од 24. V. 1971 година. (1040) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, стра-
на 219, книга И е запишано следното: Досегашниот 
в д директор на Бирото за геолошко-рударски ис-
т р а ж у в а њ а и проектирање — Куманово, Стојан 
Г Л И Г О Р О В е назначен за директор со решението бр 
04-81/1 од 23.1.1970 година, на Советот на установа-
та ка ј Бирото за геолошко-рударски истражувања 
и проектирање — Куманово, ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, со стариот регистриран пот-
писник Додевски Војчо, шеф на сметководството, 
сметано од 25. XI. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје. Ус. бр. 

158 од 24. V. 1970 година. (1041) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 534, 
страна 175, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот в. д. директор Томовски Санко, на Ко-
муналниот завод за социјално осигурување — Тето-
во, му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност. 

За директор на Комуналниот завод за социјално 
осигурување — Тетово е назначен Момир Мерџа-
новски. кој, истиот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжз^ва, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Михајло Марковски, 
шеф на отсекот за финансии, сметано од 8. VII. 
1970 година. 

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

92/70 од 21. V. 1971 година. (1044) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 62, стра-
на 260, книга I е запишано следното: Дејноста на 
Медицинскиот центар — Куманово, согласно со од-
луката бр. 02-18/31 од 3. VII. 1970 година, во иднина, 
се проширува и со аптекарска дејност преку: служ-
бата за снабдување на населението со лекарства и 
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службата за снабдување со лекови и санитетски 
материјали на болницата и аптекарските станици 
при амбулантите, на село. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 150/70 од 16. VI. 1971 година. (1139) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 3^1, 
страна 661, книга III е запишано следното: Досе-
гашниот предмет на работа на Институтот за меди-
цина на трудот и техничка сигурност, при Рудници 
и железарница „Скопје" — Скопје, согласно со од-
луката бр. 390 од 20. V. 1971 година, на Советот се 
проширува со следната дејност: набавување, изра-
ботување, чување и издавање лекови и други 
средства за лекување и чување на здравјето на лу-
ѓето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 65 од 17. VI. 1971 година. (1140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 299. 
страна 225, книга II е запишано следното: На досе-
гашниот директор, Михајлоска Светлана, на Сред-
но-медицинското училиште за медицински технича-
ри — Тетово, и престанува правото за потпишува-
ње, поради разрешување од должноста, согласно 
со решението бр. 04-122/1 од 15. III. 1971 година, 
на советот на работната заедница. 

За директор на Средно-медицинското училиште 
за медицински техничари — Тетово, согласно со 
решението бр. 04-814/1 од 2. III. 1971 година, на сове-
тот, се именува Коцевски Петар, професор, кој учи-
лиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со потпис-
никот Вељановски Борис, секретар. 

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

бр. 38 од 8. VI. 1971 година. (1141) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 18. V. 1971 
година, рег. бр. 4/71, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Арги-
е в с к и Радован, директор, на Централното основно 
училиште „Коста Рацин" — село Велушина, Би-
толско. 

Се овластува за потпишување Богдановски Ди-
митар, директор и Талевски Велјан, секретар, на 
училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
41/71. (1215") 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 19 V. 1971 го-
дина, рег. бр. 1/69 е запишано следното: Аптеката 
, 4-ти Ноември" — Битола, се присоединува кон 
Медицинскиот центар во Битола. 

Аптеката „4-ти Ноември" — Битола, престанува 
со својата работа и се брише од регистарот на ус-
тановите, што го води овој суд, поради присоеди-
нување кон Медицинскиот центар — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-753 од 25. XI. 1970 година, на Аптеката 
„4-ти Ноември" — Битола, и одлуката бр. 02-1341/1 
— т. 2 од 15. VII. 1970 година на Советот на Меди-
цинскиот центар во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
8/69. (1220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 82, стра-
на 338, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Албанско-турскиот театар — 
Скопје, Авдовиќ Шукри, согласно со решението бр. 
260 од 12. VI. 1971 година, му престанува правото 
за потпишување, поради разрешување од долж-
ност. 

Согласно со одлуката, на советот, од 12. VI. 
1971 година, за привремен раководител на Албанско-
турскиот театар — Скопје, се назначува Рамадан 
Мамут, кој театарот ќе го потпишува, задолжу-

ва и раздолжува, во границите на овластување-
то, заедно со потписниците Војнов Димитар и 
Сабит Софија. 

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

бр. 72 од 18. VI. 1971 година. (1230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 274, 
страна 119, книга II е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Полното основно учи-
лиште ,,Стојан Бурчев" село Иванковци, Титов-
релешко, Атанасов Тодор, е разрешен од долж-
ност. 

За в. д. директор на споменатото училиште 
е назначен Станиновски Јован, кој училиштето 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Илиевски Атанасов Лазар, смет-
ководител, сметано од 16. XI. 1970 година. 

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

бр. 151/70 од 15. VI. 1971 година. (1231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 473, 
страна 939, книга II е запишано следното: Здрав-
ствениот дом во Валандово продолжува со работа 
како Здравствен дом, согласно со решението бр. 
01-1217 од 16. VI. 1971 година, на Општината Ва-
ландово, донесено врз основа на член 56 од За-
конот за здравство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 78 од 9. VII. 1971 година. (1285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 473, 
страна 937, книга II е запишано следното: Се 
брише од регистарот на установите досегашниот 
управник на Здравствениот дом — Валандово д-р 
Кирил Малев, кој е разрешен од должност, со-
гласно со одлуката бр. 190 од 20.11.1970 година, 
на советот. 

За нов управник на Здравствениот дом — 
Валандово, се запишува д-р Елисавета Дуролој-
кова, согласно со одлуката бр. 192 од 1. IV. 1970 
година, на советот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 78 од 7. VII. 1971 година. (1286) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 16, 
страна 67, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Дирекцијата за топли-
фикација на град Скопје — Скопје, Никола Тра-
невски, в. д. директор, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За директор на Дирекцијата за топлифика-
цита на град Скопје — Скопје е назначен, со 
одлуката бр 03-7225 од 9. XI. 1970 година, на со-
ветот на работната заедница, од одржаната седни-
ца на 5. XI. 1970 година — Маџуров Стил јан, кој 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници Георгиевски Јован 
Славко, раководител на општи сектор и Кузма-
новски Илија Крсто, шеф на сметководството и 
новоназначениот потписник Грунески Јордан Ду-
шан, дипломиран економист, шеф на комерцијал-
ниот сектор, сметано од 26. XI. 1970 година. 

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

бр 159/70 од 2. VII. 1971 година. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 387, 
страна 593, книга II е запишано следното: Фир-
мата на Едногодишното дактилографско училиш-
те — Скопје, согласно со решението бр. 207 од 
4. IX. 1969 година, од одржаната седница на 4. IX. 
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1969 година, се менува и гласи: Стенодактило-
графско училиште — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 145/69 од 23. VI. 1971 година. (1293) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр 371, 
страна 883, книга III е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Скопскиот саем — 
Скопје, Андон Дабевски е разрешен од должност, 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 5. III. 1971 година, и му престанува 
правото за потпишување. 

За главен директор на Скопскиот саем — 
Скопје, а назначен со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 5 .Ш. 1971 годи-
на, Георги Г. Георгиевски, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Коста Јанчевски и Јован Стојчевски, сме-
тано од 8. VI. 1971 година. 

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

бр. 68 од 26. VII. 1971 година (1296) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 351, 
страна 661, книга III е запишано следното: Кон 
Институтот за медицина на трудот и техничка 
сигурност при рудници и железарница „Скопје" 
— Скопје се присоединува Здравствената стани-
ца при Фабриката „Наум Наумовски—Борче" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 36 од 14 VI. 1971 
година, на советот на работната заедница на 
здравствената станица на Фабриката „Наум Нау-
мовски—Борче", одлуката бр. 29 од 17. V. 1971 го-
дина, на советот на Институтот за медицина на 
трудот и техничка сигурност при Рудници и же-
лезарница „Скопје" — Скопје, одлуката бр. 67 од 
1. VI. 1971 година, на работничкиот совет на Ор-
ганско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-
Борче" — Скопје и одлуката бр. 055 од ?8. VI. 
1971 година, на советот на' претпријатието Рудни-
ци и железарница „Скопје" — Скопје. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 526, страна 143, книга III Здравствената ста-
ница при Фабриката „Наум Наумовски-Борче" — 
Скопје, поради присоединување кон Институтот 
за медицина на трудот и техничка сигурност при 
рудници и железарница „Скопје" — Скопје, со-
гласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Ус 
бр. 74 од 30. VI. 1971 година. (1298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр.. 425, 
страна 745, книга II е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Заводот за деца и младин-
ци со физички и психички недостатоци — Демир 
Капија, Маркоски Војо, со решението бр. 304 од 
17. VII. 1967 година е разрешен од должност. 

На досегашниот потписник на споменатиот 
завод Димитров ѓорѓи, му престанува правото за 
потпишување како сметководител. 

За нови потписници на Заводот за деца и 
младинци со физички и психички недостатоци — 
Демир Капија се назначени следните лица: Андов 
Киро, директор, со решението бр 282 од 16, VII 
1968 година, на Советот на работната заедница, 
Кичуков ѓорѓи, шеф на сметководството на заво-
дот и Димитров ѓорѓи, благајник на заводот, кои 
истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, сме-
тано од 15. IX. 1969 година. 

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

бр. 103/69 од 23. VII. 1971 година. (1290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите^ рег. бр 84. 
страна 546, книга I е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Заводот за унапреду-

вање на лозарството и винарството на СРМ — 
Скопје, инженер агроном Цвета Наумова е раз-
решена од должност и на истата и престанува 
правото за потпишување. 

За директор на Заводот за унапредување на -
лозарството и винарството на СРМ — Скопје е 
назначен Диме Илија Пемовски, виши научен со-
работник, кој истиот ќе го "потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со стариот регистриран потписник, Мара А. Ан-
гелова, шеф на сметководството, сметано од 5. IV. 
1971 година. 

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

бр. 40 од 13. VII. 1971 година. (1291) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 359, книга III е запишано следното: Кон 
Медицинскиот факултет — Скопје, се присоеди-
нува Здравствената станица на Универзитетот — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 01-917 од 29. V. 
1971 година, на советот на Медицинскиот факул-
тет — Скопје, одлуката бр. 521 од 8. III. 1971 го-
дина, на работната заедница на Здравствената 
станица на универзитетот и решението на Уни-
верзитетскиот совет за давање согласност на од-
луката на Здравствената станица за присоедину-
вање од 11 VI. 1971 година. 

По присоединување^ кое се смета од 1. VII. 
1971 година, Здравствената станица ќе работи со 
следните податоци: Медицински факултет — 
Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — студентска 
Поликлиника — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" 
бр. 58. 

Предмет на работењето на поликлиниката ' е 
обезбедување на здравствена заштита на студен-
тите, наставниот и помошен персонал на универ-
зитетот и вишите школи во Скопје. 

Поликлиниката е основана со присоединува-
ње на Здравствената станица на Универзитетот — 
Скопје, кон Медицинскиот факултет — Скопје, 
согласно со горенаведената одлука. 

Директор на поликлиниката е д-р Јован Трп-
чановски. 

Поликлиниката ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овласту-
вањето, досегашните потписници на Здравствена-
та станица на Универзитетот — Скопје, д-р Јован 
Трпчановски, директор и Ружа Штрбевска, шеф 
на сметководството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Се брише од регистарот на установите на овој 

суд од рег. бр. 118, страна 694, книга I, Здравстве-
ната станица на Универзитетот — Скопје, поради 
присоединување кон Медицинскиот факултет — 
Скопје, согласно горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Ус бр. 
83 од 2. VII. 1971 год. (1294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 673, 
страна 847, книга III е запишано следното: Фир-
мата на Фонијатриско-аудиолошкиот центар — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 02-491/1 од 7. VI. 
1971 година, на советот на работната заедница од 
одржаната седница на 7. VI. 1971 година, се мену-
ва и гласи: Центар за слух, говор и глас — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 79 од 26. VII. 1971 година. (1295) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег бр. 547, 
страна 237, книга III е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Специјалната болница 
за лекување на ревматолошки заболувања „Кат-
лановска бања" — Скопје, Зафировски Стојан, 
шеф на сметкодството, му престанува правото за 
потпишување поради разрешување од должност, 
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согласно со решението бр. 227 од 5. V. 1971 го-
дина, на советот на работната заедница. 

Болницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, до-
сегашниот ПОТПИСНИК Диме Роглев. 

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

бр. бб од 23. VI. 1971 година. (1300) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 98, 
страна 612, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Основното училиште 
„Жеден" село Групчин, Општина Тетово. Муни-
ши Мухамед, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Основното училиште „Жеден" 
село Групчин, општина Тетово е назначен Еми-
ни Нешат Таир, кој, училиштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник. 
Усеини Иџет, секретар, сметано од 2. V. 1971 го-
дина. 

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

бр. 59 од 16. VII. 1971 година. (1301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 530, 
страна 159, книга III е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Основното училиште 
„Перпарими", село Чегране, Гостивар, Хамди Ка-
мал Зухди, в. д. директор, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За директор на споменатото училиште е на-
значен Муслиу Ајет Ружди, кој училиштето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник, Исмаили Халим Махир, секретар, 
сметано од 14 V. 1971 година. 

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

бр. 53 од 16. VII. 1971 година. (1486) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 551. 
страна 253, книга III е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Здравствениот дом — 
Македонски Брод, Лазевски Драгољуб, шеф на 
сметководството, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на Здравствениот дом — 
Македонски Брод е назначен Јакимовски Воис-
лав, шеф на сметководството, кој истиот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран 
ПОТПИСНИК д-р Богомир Петрески, директор, сме-
тано од 24. V. 1971 година. 

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

бр. 62 од 22. VII. 1971 година. (1487) 

Окружниот стопански суд во Битола, објаву-
ва дека во регистарот на установите, на 14 VII. 
1971 година, рег. бр. 1/71 е запишано следното: 
Му престанува овластувањето за потпишување на 
Мисоски Крсте, в. д. директор на Заводот за ур-
банизам, архитектура и комунално-станбено сто-
панисување — Струга. 

Се овластува за потпишување Благоја Ма-
невски, в. д. директор на заводот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 42/71. (1544) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. VIII. 
1971 година, рег. бр 87/66 и 13/71, книга I е за-
пишано следното: Живинарската фарма во Ох-
рид, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд, поради присоединување кон Само-

стојната организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Погон живинарска фар-
ма село Белимбегово, на Земјоделско-индустрис-
киот комбинат ,.Скопско Поле" — Скопје — Ор-
ганизација во состав на Здружениот земјоделско-
прехранбен комбинат „Македонија" — Здружено 
претпријатие за производство, преработка и про-
мет на земјоделско-прехранбени производи — 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението Фи. бр. 415 од 30. VI. 1971 година, на 
Окружниот стопански суд — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 45/71. (1548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 411, 
страна 691, книга II е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Околиската станица за за-
штита на растенијата — Гевгелија, Благој Коста-
динов Илин е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на Околиската станица за за-
штита на растенијата — Гевгелија е назначен 
Драги И. Попилиев, дипломиран инженер-агро-
ном, назначен со одлуката бр 02-107/1 од 2 9 ^ . 
1970 година, на советот на работната заедница од 
одржаната седница, на 25. V. 1970 година, кој ис-
тата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот ре-
гистриран потписник Делиманова Д. Љубица, 
сметководен-режисер, сметано од 17. VI. 1971 го-
дина. 

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

бр. 75 од 26. VII. 1971 година. (1590) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 407, 
страна 673. книга И е запишано следното: Се 
брише од регистарот на установите Интернатот при 
Градинарското училиште — Богданци, согласно со 
решението бр. 01-874 од 7. IV. 1970 година, на Со-
бранието на општината — Гевгелија 

Правата и обврските на Интернатот, по заврш-
ната сметка за 1969 година и други, се пренесу-
раат на Основната заедница на образованието — 
Гевгелија. 

Просториите во кои е сместен Интернатот (дел 
од магазинот) се отстапуваат на Земјоделскиот 
комбинат „Изворски" — Богданци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 161/70 од 8. VII. 1971 година. (1592) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 398, 
страна 637, книга И е запишано следното: Се 
брише од регистарот на установите-Земјоделското 
училиште со градинарска насока „Боро Џони" 
село Богданци, согласно со решението бр. 01-873 
од 7. IV. 1970 година, на Собранието на општината 
— Гевгелија. 

Правата и обврските на училиштето по завр-
шната сметка за 1969 година и други, се прене-
суваат на Основната заедница за образованието 
— Гевгелија. 

На Основната заедница на образованието се 
пренесуваат и сите средства на училиштето, ос-
вен средствата што служат за практична и про-
изводна работа. 

Средствата што служат за практична и про-
изводна работа (земјиште и орудија за работа) со 
сите права и обврски што од нив произлегуваат 
се пренесуваат на Земјоделскиот комбинат „Из-
ворски" — Богданци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр 160/70 од 8. VII. 1971 година. (1591) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 441, 
страна 809, книга II е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Текстилниот училишен 
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центар — Тетово и тоа: Славко Лазаревски, ди-
ректор, и Јовановски Нофо, секретар со одлуката 
број 0201-273 од 8. VI. 1971 година, на советот на 
работната заедница, од одржаната седница на 7. 
VI. 1971 година, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Текстилниот учили-
шен центар - Тетово, со одлуката бр. 0201-273 
од 8. VI. 1971 година, на советот на работната за-
едница, од одржаната седница на 7. VI. 1971 го-
дина, се назначени следните лица: Јанковски 
Горѓи — директор и Глигороски Ратко, секретар, 
кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
сметано од 18. VI. 1971 година. 

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

бр. 77 од 24. VIII. 1971 година. (1594) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 26, страна 221, книга I е запишано след-
ното: Кон Заштитната работилница за домашни 
Ракотворби „Прогрес" — Кичево, се присоединува 
Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Ми-
цеска" од Кичево, согласно со одлуката бр. 02-
344/1 од 29. IV. 1968 година на работничкиот со-
вет на Заштитната работилница „Прогрес" — Ки-
чево и одлуката бр. 132 од 29. IV. 1968 година на 
советот на работната заедница на Фабриката за 
трикотажна конфекција „Олга Мицеска" — Ки-
чево. 

Со присоединувањето — дејноста на Заштит-
ната работилница за домашни Ракотворби „Про-
грес" — Кичево, се проширува и со: производство 
на лесна и полутешка конфекција, јоргани и ду-
шеци, вршење услуги за изработка на јоргани и 
душеци и услуги на лесна и полутешка конфек-
ција; продажба на мало, на сопствен готов про-
извод како и продажба на трговски стоки за до-
полнување на асортиманот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1135 од 25. XII. 1969 година. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 41, страна 311, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Фабриката за трикотажна кон-
фекција „Олга Мицеска", со седиште во Кичево, 
бидејќи со одлуката бр. 132 од 29. IV. 1968 година 
на советот на работната заедница на Фабриката 
за трикотажна конфекција „Олга Мицеска" од 
Кичево и одлуката бр. 02-344/1 од 29. IV. 1968 го-
дина на работничкиот совет на Заштитната рабо-
тилница за Ракотворби „Прогрес" од Кичево се 
присоединува кон Заштитната работилница за Ра-
котворби „Прогрес" — Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 663/68 од 25. XII. 1969 година. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ,на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 480, страна 897, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Неготино, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 142, на Фабриката за намештај „Наш 
дом" — Прокупље, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 30. XII. 
1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 17/69 од 20. XI. 1970 година. (1978) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. V. 1970 година, рег. бр. 29/68, книга II е запи-
пано следното: Стовариштето во Охрид, на Сел-
скостопанско-индустрискиот комбинат „Бечеј" од 

Бечеј, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд, 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од 7. V. 1970 година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 297/70. (1101) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1970 година, рег. бр. 36/68, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Ор-
ганизацијата во состав за производство и обра-
ботка на тутун — Охрид, на Здруженото претпри-
јатие „Југо-тутун" — Скопје, уште со вршење 
промет со градежни материјали, откуп и продаж-
ба на земјоделски производи и продажба на мало, 
на авто-делови. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 02-265/1 од 31. III. 1970 година на ра-
ботничкиот совет на Организацијата во состав за 
производство и обработка на тутун — Охрид, на 
Здруженото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје 
и решението бр. 06-306 од 17. IV. 1970 година на 
Собранието на општината Охрид, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 233/70. (958) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
па 18. XI. 1969 година, рег. бр. 48/55, книга III е 
запишано следното: Фабриката „Билјана" од Ох-
рид, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд, по одобрениот биланс. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 408/69. (91) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. IX. 1970 година, рег. бр, 109/55, книга II е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Фабриката за електро-изолации „11 Октомври" од 
Прилеп, уште со: увоз на стоки за сопствени по-
треби и извоз на стоки од сопствено производство. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 2920 од 29. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет на Фабриката за електроизолации 
„11 Октомври" — Прилеп и уверенијата на па-
зарната, санитарната и трудовата инспекција, на 
Собранието на општината — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 504/70. (1692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 3. VI. 1970 година, р;ег. бр. 16/68, книга I е за-
пишано следното: Се укинува присилната управа 
на Производно-услужното трговско претпријатие 
„Народен вез" од Прилеп. 

Производно-услужното трговско претпријатие 
„Народен вез" од Прилеп се става под редовна 
ликвидација, со ликвидатор Тодорчески Алексан-
дар. 

Производно-услужното трговско претпријатие 
„Народен вез" од Прилеп престана со работа со 
тоа правата и обврските ги презема Фабриката за 
чевли „Комуна" од Призрен. 

Овие промени се извршени врз основа на ре-
шението бр. 02-2426/1 од 28. IV. 1970 година на 
Собранието на општината Прилеп и договорот бр. 
03-1664/1 од 19. V. 1970 година меѓу Собранието 
на општината Прилеп и Фабриката за чевли „Ко-
муна" од Призрен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 306 и 307/70. (1367) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. XII. 1969 година, рег. бр. 33/55, книга II е 
запишано следното: Земјоделската задруга „Стојо 
Неделковски" с. Чаништа, Прилеп, престана со 
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својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд, по-
ради присоединувањето кон Трговското и сел-
скостопанско-производително претпријатие, на го-
лемо и мало, „Центропромет" од Сарајево. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението бр. 1623-1630/69 од 18. XII. 1969 година 
на Окружниот стопански суд — Сарај ево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 385/69. (475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. XII. 1969 година, рег. бр. 16/68, книга I е за-
пишано следното: Производно-услужното трговско 
претпријатие „Народен вез" од Прилеп се става 
под присилна управа. За присилен управител е 
назначен Тодорчески Александар, економист во 
Службата за општествено книговодство — При-
леп. 

Овластени лица за потпишување на претпри-
јатието се: Тодорчески Александар, присилен уп-
равител и Ристески Орде, раководител на смет-
ководството. 

Производно-Услужното трговско претпријатие 
„Народен вез" од Прилеп е ставено под присилна 
управа со решението бр. 02-2930 од 27. XI. 1969 
година на Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 479/69. (472) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 9/63, книга II е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Ресен, на Претпријатието за изработка 
на облека „Гуро Салај" од Лесковац и гласи: Про-
давница во Ресен, на ул. „Јосиф Јосифовски" 
бр. 9, на Лесковачката волнарска индустрија „Ле-
текс" од Лесковац. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Лесковачката 
волнарска индустрија „Летекс" од Лесковац од 
6. III. 1970 година и решението Фи. бр. 11 од 20. 
II. 1970 година на Окружниот стопански суд во 
Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 222/70. (962) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. VI. 1969 година, страна 477, реден број 4 е 
запишано присоединувањето на Тракторското ус-
лужно претпријатие „Илинден" од село Војслав-
ци, Радовишко кон Тракторското услужно претпри-
јатие „Ацо Караманов" од Радовиш, со целата ак-
тива и пасива. 

Присоединувањето на Тракторското услужно 
претпријатие „Илинден" од село Војславци, Радо-
вишко кон Тракторското услужно претпријатие 
„Ацо Караманов" од Радовиш е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 197 од 5. VI. 
1969 година на советот на работната заедница на 
„Ацо Караманов" — Радовиш и одлуката бр. 89 
од 10. VI. 1969 година на советот на работната 
заедница на „Илинден", село Војславци, Радо-
вишко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 222/69. (735) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. VI. 1969 година, страна 477, реден број 5 е 
запишана промената на досегашниот в. д. дирек-
тор на Тракторското услужно претпријатие „Ацо 
Караманов" од Радовиш Станој Миленков. За в. д. 
директор е именуван Јован Лимановски. 

За втор потписник на претпријатието е на-
значен Станоја Миленков. 

Промената на в.д. директорот на претпријатието 
е запишана во регистарот, врз основа на подне-
сената пријава бр. 199 од 10. VI. 1969 год,, на прет-
седателот на советот на работната заедница на 
истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр, 223/69. (734) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. И. 1970 година, рег. бр. 9/61, книга II е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Котевски Кире, директор на 
Производното трговско претпријатие „Метал" од 
Ресен. 

За в. д. директор на Производното трговско 
претпријатие „Метал" од Ресен е поставен Тоде 
Ламушевски, кој истиот ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 79/70. (586) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. V. 1970 година, рег. бр. 9/61, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Тоде Ламушевски, в. д. дирек-
тор на Производното трговско претпријатие „Ме-
тал" од Ресен. 

За в. д. директор е поставен Сотир Стрезов-
ски, кој е овластен да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 304/70. (1115) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 10. XII. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV 
е запишано следното: Продавницата во село Пе-
рово, на Трговското претпријатие „Преспанско 
Езеро" — Ресен, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, поради присоединување^ 
кон Земјоделската задруга „Илинден", с. Стење, 
Ресен. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-5/3 од 12. XI. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие „Прес-
панско Езеро" — Ресен и одлуката бр. 322 од 5. 
XI. 1969 година на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Илинден", с. Стење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 469/69. (476) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. XII. 1969 година, страна 562, реден број 6 
е запишана промената на досегашниот в. д. дирек-
тор на Тракторското услужно претпријатие „Аце 
Караманов" од Радовиш, Јован Лимановски. За 
в. д. директор е именуван Трајан Манасиев. 

Новиот в. д. директор Јован Лимановски заед-
нички ќе ја потпишува жиро-сметката на прет-
пријатието со регистрираниот втор потписник Ста-
ноја Миленков. 

Промената на в. д, директорот на претприја-
тието е запишана во регистарот врз основа на 
одлуката бр. 206 од 31. X. 1969 година на работ-
ничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 361/69. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 1295, страна 83, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на Прет-
пријатието — сервис за обезбедување на имовина 
и административни технички услуги „Ристо Јан-
древски" — Скопје се проширува и со следните 
дејности: отворање графики и продажба на: так-
сени, судски, поштенски марки и други вреднос-
ници; тутунски преработки (тутун сечен, дробен 
за жвакање, бурмут и цигари); цигарет-папир; 
кибрит; прибор за пушење (мундштикли, лули, 
запалки, кремени, фитили за запалки); меници и 
други бланкети, лозови на државната и другите 
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лутрии, филмови за фотоапарати; прибор за пи-
шување (држалки, перца, моливи, гуми, пенкала, 
острилки, хартија во табаци, пликови, мастило); 
книжна галантерија (блокови, нотеси, салвети, 
тоалет папир, конфети и карти за играње); школ-
ски прибор (тетратки, хартија за цртање, лепило, 
боици, креда, пластелин); печатени работи (кален-
дари, честитки, разгледници, весници и повремени 
списанија и разни брошури); разна галантерија 
(жилети за бричење, чешли, врвки за обувки, 
игли, конци, џепни ножиња, копчиња, шноли, џеп-
ни огледала, четкици и пасти за заби, хигиенски 
гуми, балони, метри, украси за новогодишни 
елки, обетки, брошеви, огрлици, прстени од пле-
менити метали, ножички, играчки за деца, шам-
пон за миење на коса, сијалици за домаќинство, 
спојници, разни футроли, пепелница, восок за пе-
чатење, парафински свеќи, коноп, рачни батерии 
и прибор, ситни производи на домашни Ракотвор-
би и уметнички занаети, предмети за туристички 
спомени и очила за сонце. 

Посредување во туризмот со организирање на 
излети и екскурзии во земјата, летувања, кам-
пине запознавање со културно-историски знаме-
нитости и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 928 од 26. XI. 1970 год. '(2076) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 1341, страна 260, книга VI е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Организацијата на здружен 
труд без СВОЈСТВО на правно лице — Погон за пре-
воз на стока во село Сарај, на Шпедитерското ус-
лужно претпријатие за превоз на бела земја и ос-
таната стока „Каменички Вис" — Каменица, би-
дејќи се издвојува во претпријатие со одлуката 
на работничкиот совет на Претпријатието „Каме-
нички Вис" — Каменица, од одржаната седница 
на 1. X. 1970 година бр. 1148 од 4. X. 1970 година, 
под назив: Шпедитерско услужно претпријатие 
„Аутопревоз" — село Сарај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 887 од 24. XI. 1970 година. (2074) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 786, страна 601, книга III и рег. бр. 796. 
страна 671, книга III е запишано следното: Фир-
мата на Продавницата во Скопје, ул. „Желез-
ничка" бр. 2 и на Стовариштето во Скопје, ул. 
„250" бр. 12, на „Радулашка" — Фабрика за мета-
лен намештај и жичени производи — Белград во 
иднина се менува и гласи: „Икарус" — фабрика 
пречистача „Фрад" — Нови Београд — Продав-
ница во Скопје, ул. „Железничка" бр. 2 и „Ика-
рус" — фабрика пречистача „Фрад" — Нови Бео-
град — Стовариште во Скопје, ул. „250" бр. 12. 

Дејноста се менува на продавницата и сто-
вариштето и во иднина е продажба на произво-
дите на Фабриката „Фрад", матичното претпри-
јатие „Икарус" и Здруженото претпријатие „Уми" 
— Београд, авто-делови за моторни возила и ав-
тоопрема, вршење набавка и други работи во про-
метот на стоката за потребите на фабриката пре-
чистача „Фрад". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 709 од 25. XI. 1970 година. (2072) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1086, страна 519, книга VI е запишано 
следното: На досегашниот в. д. директор на Де-
ловното здружение на градежно-инсталатерските 
и монтажни работни организации и задруги „Гра-
домонтажа" — Скопје, Димитров Киро, му пре-
станува правото за потпишување поради разре-
шување од должност. 

За директор на Деловното здружение „Градо-
монтажа" — Скопје е именуван Јовчев С. Спасе, 

кој Здружението ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 859 од 27. XI. 1970 година. (2067) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 7, страна 19, книга I е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата број 14, во Скопје, на „Сла-
вонија" — индустрија за модна конфекција — Оси-
јек, согласно со одлуката на работничкиот совет 
од одржаната седница на 13. XII. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 34/69 од 10. XI. 1970 година. (1982) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1314, страна 172, книга VI е запишано 
следното: Дејноста на Молеро-фарбарската задру-
га „Иднина" — Скопје, ул. „Огњан Прица" бб, со-
гласно со одлуката на задружниот совет, од одр-
жаната седница на 1. IX. 1970 година, се проши-
рува и со ѕидаро-фасадерски и паркетарски ра-
боти. 

Фирмата на Молеро-фарбарсиата задруга „Ид-
нина" — Скопје, со горецитираната одлука на 
задружниот совет се менува и гласи: Градежно-
занаетчиска задруга „Иднина" — Скопје, ул. „Ог-
њан Прица", бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 770 од 30. X. 1970 год. (1937) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 1297, страна 87, книга VI е запишано 
следното: На досегашниот в. д, директор Јанковиќ 
Богдан му престанува правото за потпишување на 
Монтажно-инсталатерската задруга „Топломонт" — 
Скопје, поради разрешување од должност. 

За в. д. директор на Монтажно-инсталатерската 
задруга „Топломонт" — Скопје е назначен Јевре-
мовиќ Божидар, кој ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 860 од 9. XI. 1970 год. (1933) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1173, страна 893, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Трговското прет-
пријатие за посредување во трговијата, на големо 
и мало „Југотрговија" — Скопје Николовски Вучо 
Дојчин, в. д. директор, со решението бр. 1 од 9. VII. 
1969 год, е назначен за директор и во тоа својство 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 25. XII. 1969 
година. 

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

бр. 1176/69 од 9. XI. 1970 година. (1932) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1357, страна 351, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Организацијата на здружен 
труд, без СВОЈСТВО на правно лице — стовариште 
во Скопје, ул. „11 октомври" бр. 125, на Селско-
стопанско-индустрискиот комбинат „Бечеј" — Бе-
че ј, согласно со одлуката на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 8. VII. 1970 година, се 
проширува и со промет, на големо и мало, со сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите 
видови житарица сите видови мелнички прера-
ботки, сите видови конзерви и грав во зрно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778 од 26. X. 1970 година. (1930) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 169, страна 1607, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Градежното претпријатие 
„Маврово" — Скопје, согласно со одлуката бр. 
02-4220 од 8. VIII. 1970 година на работничкиот 
совет од одржаната седница на 8. VIII. 1970 годи-
на се проширува и со претходни текушти и кон-
тролни испитувања и студии од областа на гео-
механиката, асфалт и бетон и нивните соодветни 
делови, како и останати градежни материјали за 
потребите на претпријатието и трети лица која 
ќ,е ја обавува преку лабораторијата, под фирма: 

Градежното претпријатие „Маврово" — Скопје 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Лабораторија во Скопје, ул. „12 
Ударна бригада" бб. 

Предмет на работењето на лабораторијата е 
претходни текушти и контролни испитувања и 
студии од областа на геомеханиката, асфалт -и 
бетон и нивните соодветни делови, како и оста-
нати градежни материјали за потребите на прет-
пријатието и трети лица. 

Претпријатието е основано од работничкиот 
совет на Градежното претпријатие „Маврово" — 
Скопје, со одлуката бр. 02-4220 од 8. VIII. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 8. VIII. 1970 год. 

Раководител на лабораторијата е Литвиненко 
инженер Владимир. 

Лабораторијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 760 од 26. X. 1970 год, (1928) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 815, страна 853, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. 
„394" бр. 117, на Конфекциското претпријатие 
„Пелистер" — Ресен, согласно со одлуката на при-
силниот управител бр. 2100 од 8. XI. 1968 година 
на Конфекциското претпријатие „Пелистер" — 
Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1121/68 од 5. X. 1970 година. (1830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 220, страна 615, книга II е запишано 
следното: Согласно со одлуката бр. 15260 од 24. IX. 
1970 година на работничкиот совет на Трговското 
претпријатие „Технометал Македонија" — екс-
порт-импорт — Скопје досегашниот потписник 
Александар Мицковски, се брише од регистарот 
како потписник. Претпријатието ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува генералниот дирек-
тор Никифор Никифоровски. 

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

бр. 797 од 9. X. 1970 година. (1823) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 324, страна 181, книга III е запишано 
следното: На досегашниот раководител на Делов-
ната единица во Скопје, на Трговското претпри-
јатие за промет со мешовита стока, на големо и 
мало „Клепа" - Градско, Наневски Трајан, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За в. д, директор на Деловната единица во 
Скопје на Трговското претпријатие за промет со 
мешовита стока, на големо и мало „Клепа" — 
Градско е назначен Черних Иван, инженер, кој 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 7. IV. 
1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 309/69 од 9. X. 1970 година. (1822) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Мирче Мисајлевски, с. 

Брждани, Кичево. (4060) 
Воена книшка на име Оазиз М. Мофлидојски, 

ул. „Скопска" бр. 67, Кичево. (4061) 
Лична карта бр. 3250, издадена од ОВР — Ви-

ница на име Ранко Гошев, с. Градец, Виница. (4070) 
Воена книшка на име Елез Лиманоски, с. Ла-

буништа, Струга. (4071) 
Лична карта бр. 23736 на име Дамњан Несто-

р о в и , с. Куново, Гостивар. (4080) 
Возачка дозвола на име Дамњан Несторови, 

с Куново, Гостивар. ' (4079) 
Пасош бр. 081014, издаден од СВР — Битола 

на име Нече Манаковиќ, ул. „Кр. Мисирков" бр. 4. 
Битола. (4082) 

Лична карта на име Шерафедин Максути, с. 
Здуње, Гостивар. (4096) 

Воена книшка издадена од В.П. 5895/10 — Би-
тола на име Селман М. Селмани, с. Неготино, Гос-
тивар. (4097) 

Книшка за повластено возење на воен инвалид 
на име Дело Танцевски, с. Бистрица, Битола. (4099) 

Воена книшка на име Мехди Ризе Хасани, с. 
Боговине, Тетово. (4115) 

Воена книшка издадена од Д. Хисар на име 
Атанас Јолевски, с. Боишта, Битола. (4161) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Техничкото дрвопреработувачко училиште во При-
леп на име Светозар Мицковски, с. Ропотово, При-
леп. (4162) 

Уверение за признаета стручна способност за 
бравар, издадено од Собранието на општината — 
Прилеп на име Димко Јовановски, ул. „К. Јоси-
фовски" бр. 232, Прилеп. (3192) ' 

Свидетелство од VIII одделение на име Слобо-
дан Дончевски, с. Мартолци, Титов Велес. (1999) 

Уверение бр. 05—24/88 за призната стручна 
спрема за обавување на самостална занаетчиска 
дејност — ѕидар на име Драгољуб С. Стојменков, с. 
Гложје, Босиљград. (2000) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Индустриското учил. „Р. Р. Ричко" — Прилеп на 
име Кирил Јованоски, ул. „Партизанска" бр. 28, 
Прилеп. (2001) 

Диплома за завршен дрвни смер на име Петре 
Димески, ул. „М. Цветановски" бр. 60, Прилеп. (2002) 

Свидетелство за III година, издадено од Тргов-
ското училиште во Прилеп на име Лепа Антониева, 
ул. „Козара" бр. 3, Прилеп. (2003) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Средното, економско училиште „К. Ј. Питу" — 
Прилеп на име Спасија Спиркоска, ул. „Браќа Бе-
широски" бр. 12, Прилеп. (2004) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Вишата Гимназија во Прилеп на име Акица 
Ранчиќ, ул. „Мице Козар" бр. 14, Прилеп. (2005) 

Свидетелство за 'завршено VIII одделение на 
име Димчо Стојанов, Кр. Паланка. (2006) 

Свидетелство од I година издадено од Економ-
ското училиште „Злате Малакоски" — Гостивар 
на име Дамјан Филиповски, ул. „Мл. Груевски" бр. 
15, Гостивар. (2007) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Раим Алиу, с. Форино, Гостивар. (2008) 

Свидетелство за завршен I клас индустриско 
училиште на име Васко Филипоски, нас. Јегуновце, 
Тетово. (2009) 

Свидетелство за завршена II година издадено 
од УЗУС „Кочо Рацин" — на име Кире Кочевски, 
ул. „Кленовец" бр. 48, Битола. (2010) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од УЗУС „Кочо Рацин" — Битола на име Илинка 
Кечевска, ул. „Д. Груев" бр. 46, Битола. (2011) 

Свидетелство за I година, издадено од Индус-
триското училиште „Р. Р. — Ричко" — Прилеп на 
име Драган Михајловски, ул. „М. Цветаноски" бр. 
53, Прилеп. (2012) 
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Свидетелство од III клас, издадено од Училиш-
тето „Коле Неделковски" — Т. Велес на име Атанас 
Симоновски, с. Отавица, Т. Велес. (2014) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „К. Рацин" — Т. Велес на име Драган 
Јованов, ул. ,,Вл. Јосмов" бр. 20, Т. Велес. (2015) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на име 
Наим Анзам, с. Раковец, Тетово. (2016) 

Свидетелство од IV одделение на име Бисљим 
Асани, с. Церово, Тетово. (2017) 

Свидетелство за завршена I година индустриско 
училиште на име Марко Марковски, Гостивар. 

Свидетелство од I година, издадено од Училиш-
тето „Злате Малакоски" — Гостивар на име Мило-
рад Божиноски, с. Вруток, Гостивар. (2019; 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето „Злате Малакоски" — Гостивар на 
име Веле Ефтоски, с. Лешница, Гостивар. (2020; 

Свидетелство за завршен III клас гимназија на 
име Еленица Груевска, ул. „Стерко ѓорѓиев" бр. 
13а, Битола. (2021) 

Свидетелство од IV одделение на име Надеж-
да К. Атанасовска, с. Мегленце, Битола. (2022) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Кирил и 
Методи" — Македонска Каменица на име Митко' 
Соколовски, с. Моштица, Делчево. (2023) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Дрвното училиште Прилеп на име Блаже Стој-
чески, ул. „Д. Илиески" бр. 44, Прилеп. (2024) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нада Тунеска, ул. „М. Пијаде" бр. 
257, Прилеп. (2025) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цена Тунеска, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 257, Прилеп. (2026) 

Ученичка книшка на име Трајче Макалоски, с. 
М. Којнари, Прилеп. - (2027) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
Основното училиште „Стив Наумов" с. Бешиште на 
име Доста Пожарковска, с. Бешиште, Прилеп. (2028) 

Свидетелство бр. 06-265' за завршен I клас, из-
дадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка 
на име Борис Алексовски, Кр. Паланка. (2029) 

Свидетелство бр. 06-283/2 за завршен II клас, 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Борис Алексовски, Кр. Паланка. 

Свидетелство бр. 06—265, за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Рајна Стоевска, Кр. Паланка. (2031) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Текстилното училиште на име Љупчо Чаушевски, 
ул. „Енгелсова" бр. 3, Т. Велес. (2032) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Доца Милованоска, с. Одри, Тетово. (2033) 

Работна книшка на име Благоја Симоновски, с. 
Сиричино, Тетово. (2034) 

Свидетелство за завршено столарски занает, 
издадено од УЗУС — Тетово на име Ќани Ф. Изе-
ти, ул. „Пробиптиш" бр. 9, Тетово. (2035) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Чеде Филиповски" 
— с. Врапчиште на име Рамадан 3. Ибраими, с. 
Врапчиште, Гостивар. (2038) 

Свидетелства за I и И година издадени од 
Гимназијата „Методи Митевски—Брицо" — Делчево 
на име Перо Богатинов Трајанов, с. Бигла, Дел-
чево. (2039) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Пав-
лина Трајкова, Делчево. (2040) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМУЦ „Ѓуро Салај" — Битола на име Душко 
Гуговски, ул. „Јане Сандански" бр. 40, Охрид. (2041) 

Свидетелство бр. 88 од I одделение на име На-
зив Ајвази с. Порој, Тетово. (2042) 

Свидетелство бр. 116 од II одделение на име 
Назив Ајвази, с. Порој, Тетово. (2043) 

Свидетелство од I клас на име Бајрам Мурати, 
с. Дол. Строгомиште, Кичево. (2044) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Димо 
Јованоски, ул. „К. Јосифовски" бр. 232, Прилеп. 

Ивалидска здравствена легитимација бр. 146921, 
издадена од Собранието на општината — Гостивар 
на име Нафије Незири, с. Орќуше, Гостивар. (2045) 

Свидетелство од V клас гимназија на име Хасан 
Абази, с. Зајас, Кичево. (2046) 

Свидетелство сад I клас гимназија на име Медин 
Бајрами, с. Д. Строгомиште, Кичево. (2047) 

Свидетелство за I година, издадено од Средно 
економско училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на 
име Вера Гетманова, ул. „Моша Пијаде" бр. 116, 
Прилеп. (2048) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното учил. „Кирил Г. Јане" — При-
леп на име Душан Томески, ул. „М. Пијаде" бр. 
172, Прилеп. (2049) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Злата Ивановска, ул. „29 ноември" бр. 112, 
Ресен. (2050) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Браќа Миладинови" — Прилеп на име Миланка 
Павловска, ул. „Пиринска" бр. 17, Прилеп. (2051) 

Свидетелство за незавршен IV клас, издадено 
од Гимназијата „Кочо Рацин" — Т. Велес на име 
Славица Попова, ул. „Кр. Мисирков" бр. 10, Т. 
Велес. " (2052) 

Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Т. Велес на име Савета Појра-
зова, ул. „Београдска" бр. 96, Т. Велес. (2053) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Титов Велес на име Доне Ар-
совски, ул. „Пајак Планина" бр. 34, Т. Велес. (2054) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „К. Рацин" — Т. Велес на име Дестан Мандер, 
ул. „Киро Рогужарев" бр. 13, Т. Велес. (2055) 

Уверение за завршено општи дел во универзи-
тетот на име Панче Арсов, ул. „Д. Влахов" бр. 162, 
Т. Велес. (2056) 

Свидетелство од I клас издадено од ХТТУ „Бо-
рис Квдрич" — Т. Велес на име Виолета Домазе-
това, ул. „Д. Влахов ' бр. 133, Т. Велес. (2057) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
име Лена Тодорова, ул. „Димко Најдов" бр. 62, Т. 
В^лес. (2058) 

Свидетелства за II и III година, издадени од 
ХТТУ ,,В. Кидрич" — Т. Велес на име Милица Ива-
новска, ул. „11 октомври" бр. 6, Пробиштип. (2059) 

Свидетелство за I клас на име Загорка Дамја-
нова, ул. „Димко Најдов" бр. 11, Т. Велес. (2060) 

Работна книшка издадена од Кавадарци на име 
Перса Витанова, с. Бегниште, Кавадарци. (2061) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Ацо Русков" — Берово на име Дана Ј. 
Грковска, Берово. (2062) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Вио-
лета Темелкова, Делчево. (2063) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Вене 
Ангелов, Делчево. (2064) 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Славица Тодоровска, Скопје.. (2065) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Луке Поповски, Гостивар. (2066) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Борис Трпчев, Скопје. (2067) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Браќа Миладиновци" — 
Скопје на име Саве Митев, Скопје. (2068) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скоп-
је на име Александар Боцевски, Скопје. (2069) 

Рабоуна книшка издадена од Скопје на име 
Љуба Ангеловска, Скопје. (2070) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Осмолетката „Климент Охридски" — с. 
Драчево на име Верка Стефковска, с. Драчево, 
Скопје. (2071) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Трајанка Здравеска, Скопје. (2072) 

Диплома за завршен матурски испит — отсек 
високо градба, издадена од Градежно техничко 
училиште „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Ангел Адамов, Скопје. (2073) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Меќо Мемедов, Скопје. (2074) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Кочани на име Драги Анастасовски, Скопје. (2075) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алија Шахиќ, Скопје. (2076) 

Воена книшка издадена од В.Л. 90002/2 — Сплит 
на име Таип Скендеровиќ, Скопје. (2077) 

Ученичка книшка за завршено I одделение, из-
дадена од Осмолетката „Цветан Димов" — Скопје 
на име Емина Скендеровиќ, Скопје. (2073) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чедо Вељанов, Скопје. (2079) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атанас Блажевски, Скопје. (2080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиз Хусеинов, Скопје. (2081) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Металското училиште „Ацо Буѓони" — Куманово на 
име Андрија Насковски, Скопје. (2082) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Димова, Скопје. (2083) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санда Стојановска, Скопје. (2081) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од, 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
на име Владимир Тодоровски, Скопје. (2085) 

Свидетелства за завшено I и II година, издаде-
ни од Центарот за образование при Рудници и же-
лезарница „Скопје" — Скопје на име Панче Сте-
фановски, Скопје. (2086) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Братство" — с. Челопек на 
име Трпко Ристовски, Скопје. (2087) 

Диплома за завршен испит, издадена од, Цен-
тарот за образование при Рудници и железарница 
— „Скопје"" — Скопје на име Трпко Веселовски, 
Скопје. (2088) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Соња Белкова, Скопје. (2089) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Апостол Велковски, Скопје. (2090) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште во с. Петровец на име 
Борис Петрушевски, Скопје. (2091) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката с. Горно Лисиче на име 
Саит Шабанов, Скопје. (2092) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Зоран Мојсов, Скопје. (2093) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Лазо Јачев, Скопје. (2094) 

Свидетелство за звршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Милан Лозналиев, Скопје. (2095) 

Свидетелства за завршен I и II клас, издадени 
од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Виолета Угриновска, Скопје. (2096) 

Свидетелства за завршени I и II клас, издадени 
од Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Ванчо Галев, Скопје. - (2097) 

Индекс бр. 662, издаден од Медицински факул-
тет — Скопје на име Менка Шајноска, СкопЈе. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Незир Халилов, Скопје. (2099) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
АСУЦ Скопје на име Месут Сулејмани, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќамил Алиовски, Скопје. (2101) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Бајлозов, Скопје. (2102) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емур Реба, Скопје. (2103 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Слободан, Станислава и Марина Јо-
вановиќ, Скопје. (2104) 

Свидетелство бр. 224/1, дел. бр. 03—421 за завр-
шено VIII одделение, издадено од Основното учили-
ште „Ј. X. Песталоци" — Скопје на име Љиљана 
Деденко, Скопје. (2105) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Делчо Андонов, Скопје. (2106) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на име Пан-
да Димитровска, Скопје. (2107) 

Оружен лист бр. 3783, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Краљо Мацевски, Скопје. (2108) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
ЕМУЦ — Скопје на име Борис Велковски, Скопје. 

Воена книшка издадена од Чаплина на име Ра-
мадан Садри Ја, Скопје. (2110) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Милка и Златко Антовски, Скопје. 

Индекс бр. 12422, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Цветан Симеонов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рабије Керим, Скопје. (2113) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ЈБиљана Стојановска, Скопје. (2114) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје 
на име Михаил Димитровски, Скопје. (2115) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име Амит 
Амити, Скопје. (2116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Анчевска, Скопје. (2117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тоде Јордановски, Скопје. (2118) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боро Ивановски, Скопје. (2119) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Тодор Николовски, Скопје. (2120) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Љубиша ВоЈдановски, Скопје. (2121) 

Свидетелство за завршено Трговско училиште 
со практична обука — Скопје на име Александар 
Голубов, Скопје. (2122) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Александар Голубов, Скопје. (2123) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име Оли-
вера Ѓуровска, Скопје. (2124) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Р. Ќулавков, Скопје. (2126), 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Исмаил Мехмети, Скопје. (2,127) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Мустафа Мехметали, Скопје. (2128) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
'издадена од Осмолетката „Хр. Тодоровски — Кар-
пош" — Скопје на име Виолета Радевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Марија Капан, Скопје. (2130) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Бошков, Скопје. (2131) 

Индекс бр. 16484, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Слободан Ѓуровљевиќ, 
Скопје. (2132) 

Индекс бр. 17027, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Миле Златковиќ, Скопје. 

Ученичка книшка за завршено V одделение, из-
дадена од Осмолетката „Владо Тасевски" — Скопје, 
на име Виолета Несторовска, Скопје. (2134) 

Индекс бр. 16133, издаде од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Славјанка Бегиновска. 
Скопје. (2135) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Фејзула Абдуловски, Скопје. (2136) 

Воена книшка на име Акив Вејсел Зендслов-
ски. Скопје. (2137) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рафета Садикова, Скопје. (2138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифе Асанова, Скопје. (2139) 
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Свидетелство за заврешна I година, издадено 
од Центарот за образование при рудници и желе-
зарница „Скопје" — Скопје на име Ацо Цветанов-
ски, Скопје. (2140) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Перјан Демирова, Скопје. ' (2141) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кирил и Методи" — нас. 
Сингелиќ на име Рамадан Усеинов, Скопје. (2142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рада Иванова, Скопје. (2143) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Центарот за образование при Рудници и железар-
ница „Скопје" — Скопје, на име Горѓи Гогев, Скоп-
је. (2144) 

Свидетелство бр. 2865/57, за квалификуван ко-
пач на руда и свидетел,ство-диплома бр. 03-1233/60 
год. за положен испит за квалификуван палител на 
мини двете свидетелства-дипломи се издадени од 
Општината Ѓ. Петров на име Петко В. Петковски, 
Ѓ. Петров. (2145) 

Свидетелство за И година, издадено од Педа-
гошката гимназија „Никола Карев" — Скопје на 
име Тоде Младеновски, Скопје. (2146) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стамена Ангелова, Скопје. (2147) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (2148) 

Свидетелство за I година, издадено од Школата 
за физичка култура „Методи Митевски-Брицо" — 
Скопје на име Андруш Таушански, Скопје. 

(2149) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од Ос-

новното училиште „Ѓуро Салај" — Ѓ. Петров на име 
Фадил Рамановски, Скопје. (2150) 

Ученичка книшка за I година, издадено од учи-
лиштето „Коле Неделковски" — Скопје на име Маја 
Симоновска, Скопје. (2151) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маре Терзиева, Скопје. (2152) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Добре Јовановски" — Прилеп 
на име Јован Борисовски, ул. „Мукос" бр. 73, При-
леп. (2153) 

27 декември 1971 

Конкурсната комисија за реизбор на директор 
на ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПЛАСТИЧНИ И ГА-
ЛАНТЕРИСКИ ПРОИЗВОДИ „КОЛЕКТИВ" СКОП-
ЈЕ, врз основа на член 156, точка 34 и чл. 174 од 
Статутот на Претпријатието, а во согласност со чл. 
75 од Основниот закон за избор на работнички со-
вети и други органи на управувањето во работните 
организации, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за реизбор на ДИРЕКТОР на Претпријатието 

Кандидатот покрај општите законски услови за 
стапување во работен однос и немање пречка по 
чл. 55 од ОЗЗП, треба да ги исполнува и следниве 
услови: 

— да има виша стручна подготовка — виша 
стопанска школа и 5 години работно искуство како 
директор; 

— познавање на некој западноевропски јазик; 
— во последните 5 години да не работел во 

претпријатија кои работеле со загуби и принудни 
поравнувања, или биле ставени под присилна уп-
рава или под стечај. 

Кандидатот е должен со пријавата да приложи 
и докази за исполнување на горенаведените услови, 
како и стручна работа од делокругот на работното 
место. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува" . 
њето. 

Некомплетираните пријави комисијата нема да 
ги земе предвид при разгледувањето. (2306) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

КОНКУРСИ 
Деловниот одбор при Индустриското претприја-

тие „Изолмонт" од Градско, на својата редовна сед-
ница одржана на 15. XII. 1971 година 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно слободно работно место 

и тоа: 

Раководител на новоотвореното стовариште со 
седиште во Скопје. 

Пријавените кандидати покрај општите да ги 
исполнуваат и следните услови: 

да има најмалку средно образование со работно 
искуство од 5. години во струката трговија, 

да ја регулирал воената обврска. 
Личен доход според правилникот за распредел-

ба на личните доходи. 
Кандидатите се должни да достават оригинални 

документи за завршено образование и документ за 
работното искуство во струката. 

Рок за поднесување на пријави е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

Пријавите добиени пред и по рокот на овој 
конкурс нема да бидат земени предвид при раз-
гледувањето. (2307) 

СОДРЖИНА 

Страна 
Одлука за максимирање на цените на 
сите услуги од надлежност на Репуб-
ликата — — — — — — — — — 753 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 32/71 од 7 октомври 1971 година — 753 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/70 од 25 ноември 1971 година - 753 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 17/71 од 21 октомври 1971 година — 754 
Програма за имунизација на населението 
против заразните болести во 1972 година 755 

Заедници за здравствено осигурување 

Одлука за привремено определување правата 
и обврските на осигурените и неосигуре-
ните лица за здравствено осигурување 
и задолжителните видови на здравстве-
на заштита — — — — — — — — 

Одлука за привремено определување на пра-
вата и обврските на осигурените лица 

756 

757 
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