
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Петок, 5 март 1982 
С к о п ј е 

Број 8 Год. ХХХУШ 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

67. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на (Социјалистичка Република Ма- , 
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 10 февруари И982 година и на седни-
цата на Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за насочено образование, одр-
жана на 16 февруари 19812 година, дава 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕН 118 СТАВ 
1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Со член 118 став 1 од Законот за високото об-
разование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), дадена е можност затечените наставници! 
и соработници во рок од 7 години од денот на 
влегувањето во сила на Законот, доколку не ги 
исполнуваат условите предвидени со него, да мо-
ж а т да бидат повторно избрани во затечените зва-
ња. 

Со оглед на тоа, оваа одредба треба да се 
толкува така што затечените наставници и сора-
ботници на високообразовните организации, кои на 
денот на влегувањето во сила на Законот, не ги 
исполнувале условите пропишани со него, можат 
да бидат повторно избрани односно да останат во 
затеченото звање најмногу 7 години сметано од 
денот на влегувањето во сила на Законот. 

Бидејќи Законот влегол во сила на 6 јануари 
1975 година, затечените наставници и соработници 
на високообразовните ррганизации кои не ги ис-
полнувале условите пропишани со Законот, мо-
желе да останат во затеченото звање до 6 јануари 
1982 година, независно од времето кога повторно 
биле избрани. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-444' 
10 февруари 1982 година 

Ск<?пје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

68. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 10 февруари 1982 година и на 
седницата на Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за насочено образова-
ние, одржана на 16 февруари 198.2 година, дава 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕН 117-а ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Со член ,1|17-а од Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), 
се предвидува дека до крајот на 1081 година за до-
цент, вонреден професор и редовен професор мо-
ж е да биде избран кандидат кој нема докторат на 

науки, ако ги исполнува другите услови од член 
98 на Законот за високото образование и хабили-
тира според одредбите на тој закон. 

Со оглед на тоа, оваа одредба треба да се 
толкува така што за доцент, вонреден професор и 
редовен професор, може да биде избран кандидат 
доколку до крајот на 1981 година биде завршена 
постапката и кандидатот биде избран според усло-
вите предвидени со оваа одредба. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-358 
10 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

69. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 
15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 17 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 33 од Правилникот за 
основите и мерилата за распоредување на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
донесен од работниците на Работната организација 
за комунални услуги „Градска чистота" во Крива 
Паланка со референдум одржан на 29 август 1980 
година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членот 68 од правилникот 
означен во точката ,1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за ко-
мунални услуги „Градска чистота" во Крива Па-
ланка на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општина Крива Паланка му поднесе 
на овој Суд предлог за оценување уставноста и за-
конитоста на членовите 33 и 68 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во предлогот, овие одредби од правилни-
кот биле противуставни и незаконити и тоа: чле-
нот 33 затоа што со него било предвидено на ра-
ботниците кои се најмалку 2 години пред оствару-
вање правото на пензија, основицата за пресме-
тување на личните доходи да им се зголеми за 15% 
и членот 68 затоа што со него било предвидено 
правилникот да се применува ретроактивно. 

5. Во претходната постапка и на седницата Су-
дот утврди дека со членот 33 од оспорениот пра-
вилник е предвидено на работниците кои се на ј -
малку 2 години пред остварување правото на пен-
зија основицата за пресметување на личните дохо-
ди да им се зголеми за 15%. \ 
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Со членот 22 од Уставот на €0Р Македонија и 
членот 126 од Законот за здружениот труд е пред-
видено дека на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на негориот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарност на 
работниците во здружениот труд, да Му припаѓа од 
доходот на основната организација ^ здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Од означените одредби од Уставот и законот 
произлегува дека работникот учествува во рас-
пределбата на средствата за лични доходи завис-
но од својот работен придонес и резултатите кои 
ги постигнал во работата. 

Со оглед на тоа што зголемувањето предвиде-
но во членот 33 од оспорениот правилник за 15% 
на основицата за пресметување на личните дохо-
ди на работниците кои се најмалку 2 години пред 
остварување правото на пензија не е извршено во 
зависност од работниот придонес и постигнатите 
резултати на работникот е. е. извршено е вон сис-
темот на распределба според трудот, Судот оцени 
дека оваа одредба од правилникот не е во соглас-
ност со начелото на распределба според трудот и 
постигнатите резултати во работата, утврдено во 
.членот 22 од Уставот на СР Македонија и во чле-
нот 126 од Законот за здружениот труд. 

Со членот 68 од оспорениот правилник е пред-
видено правилникот да влезе во сила осмиот ден 
од денот на прогласувањето, а да се применува од 
1 август 1080 година. 

Според ставот 3 на член 577 од Законот за 
здружениот труд, во самоуправниот с^пшт акт мо-
ж е да се предвиди, во согласност со законот, дека 
тој акт или одделни негови одредби можат да 
имаат повратно дејство ако тоа го дозволува при-
родата на односите што се уредуваат со тој само-

управен општ акт. Со ставот 1 на член 134 од овој 
закон е предвидено работниците во текот на го-
дината привремено да гф утврдуваат и исплату-
ваат личниот доход како аконтација за периодите 
утврдени со самоуправниот општ акт кои периоди 
не можат да бидат подолги од еден месец. Најпос-
ле, со ставот 1 на член 135 од истиот закон е пред-
видено конечната пресметка на личниот доход за 
секој работник во основната организација да се 
утврдува при утврдувањето на завршната сметка 
на основната организација. 

Од означените законски одредби произлегува 
дека и во самоуправниот општ акт за распределба 
на средствата за лични доходи може да се утвр-
ди одделни негови одредби да имаат повратно де ј -
ство, доколку природата на односите уредени со 
тие одредби тоа го допушта. Во конкретниот слу-
ча ј Судот утврди дека одредбата од членот 68 од 
оспорениот правилник со која е предвидено зго-
лемување на лични доходи на работници за опре-
делен процент, е од таква природа што допушта 
нејзина ретроактивна примена. Ова дотолку повеќе 
што исплатата и на • ова зголемување влегува во 
аконтацијата на личниот доход за тековната го-
дина и примената на таа одредба не се однесува 
на периодот пред завршната сметка во претходна-
та година. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека не 
може основано да се постави прашањето за сог-
ласноста на член 68 од правилникот со начелото 
на забрана на повратното дејство на општите акти 
утврдено во членот 262 од Уставот на СР Маке-
донија. 

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

У. бр. 38/81 
17 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

, на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЈТЕ — -ПРИЛЕП 

131. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 211 став 1 точка 
21-з, член 212 став 4 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, а по да-
дено мислење од собранијата на основните само-
управни интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и 
Македонски Брод, Собранието на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, на заеднич-
ка седница на соборите на корисниците на услуги 
— работници и земјоделци, содржана на 28 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗЈА 

СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 ( 
Со оваа одлука ре утврдува висината, услови-

те за стекнување и начинот на остварувањето на 
правото на помош за спрема на новородено дете 
што припаѓа на осигурениците — работници од 
подрачјето на Општинската самоуправна интерес-
на заедница на здравството и здравственото осигу-
рување —< Прилеп. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новороде-

но дете изнесува 600,00 дин. за секое новородено 
дете. 

Помошта од претходниот став се исплатува на 
осигурениците доколку се исполнети условите за 
користење на тоа право предвидени со Статутот 
на Заедницата. 

Член 3 
Помошта од претходниот член ја исплатува 

Стручната служба на Заедницата врз основа на 
поднесеното барање од осигуреникот. Кон барање-
то се приложува потврда — оценка од лекарот спе-
цијалист — гинеколог според кој породувањето 
ќе уследи во рок од еден месец од денот на дава-
њето на оценката, односно извод од матичната 
книга на родените или доказ за посвојување на 
детето и дека помошта не е претходно исплатена. 

За мртвороден© дете помош не се .исплатува. 

Член 4 
Право на помош за спрема на новородено де-

те припаѓа и тоа: 
1. на осигуреник — жена; 
12. на осигуреник — маж за случај на поро-

дување на неговиот брачен другар кој е осигурен 
како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник во случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за спрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на членот на Семеј-
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ството — жена, на која и се обезбедува здравстве-
на заштита додека лицево по кое има »право на таа 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и: 

1. за дете родено во рок од 10 месеци од денот 
на смртта на осигуреникот, односно по, разводот 
на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа 
помош; 

2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание или 
судска одлука; 

3. за посвоено дете до 6 месеци на живот на 
истото, ако за тоа дете веќе ке е исплатена таква 
помош. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1ч I. 1982 година. 
Со денот на донесувањето на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр/ 834 од 4. III. 1981 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 6462 
28 декември 1981 година 

Прилеп 
Собрание на Заедницата 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

I 
Собор на корисници — 

работници 
Претседател, 

Симон Гешоски, е. р. 
I I 

Собор на корисници на услуги 
— земјоделци 
Претседател, 

Димче Манакоски, е. р. 

132. 
Врз4 основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 2(11 
став 1 точка 21-з и член 212 став 4 од Стату-
тот на Општинската г самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, а по дадено мислење на Собранието на 
основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на заедничка седница на соборите на делега-
тите корисници на услуги — работници и земјо-
делци, одржана на 28 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 

ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и дневниците за време на патувањето со 
престој во друго место што припаѓа на осигурените 
лица на терет &а средствата на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп — работнич-
ко осигурување (во натамошниот текст: Заедница),-
а во случај кога од матичниот лекар или Лекар-
ската комисија се упатени да користат здравствена 
заштита надвор од местото на нивното живеалиш-
те и на начин пропишан со Статутот на Заедница-
та и Правилникот за условите и начинот на ко-
ристењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица според тарифата на пре-
возните средства во јавниот патен сообраќај по 
најкусата релација. 

Кога превозот е извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста за извршениот 
превоз ја цени Лекарската комисија дополнително 
по барање на осигуреното лице и со поднесување 
на потребните докази. 4 

Член 3 
Надоместокот за превозот се одредува по та-

рифата на најкусата релација на превозните 
средства во јавниот сообраќај — железница или 
автобус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и авто-
бус за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Ако осигуреното лице према посебни прописи 

има право на неограничен број бесплатни патува-
ња во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа пра-
во на надоместок по оваа одлука. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите од Статутот и 
Правилникот не му припаѓа надоместок за патни 
трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантско специјалистички и• кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно 
патување. Доколку лекарот — специјалист на кого 
осигуреното лице му е упатено на прв преглед на ј -
де дека е потребно испитување и лекување и ка ј 
други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, 
така да првобитниот упат ќе в а ж и и за остана-
тите. 

Кога осигуреното лице во смисла на претход-
ниот став е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специјалистичко лекување или испитува-% 
ње, издадениот налог в а ж и за сето време додека 
трае лекувањето односно испитувањето. 

Здравствената работна организација, односно 
лекарот на истата кој на упатеното лице пружил 
здравствена заштита, на налогот за патување тре-
ба да потврди колку време лицето тука се задр-
жало во врска со прегледот (датум и часови) ове-
рен со печат и потпис, што е доказ дека лицето 
патувало и се јавило за здравствена заштита. Ако 
не е констатиран часот на почеток и завршување 
на времето на задржувањето, се исплатува само 
половина дневница од износот утврден во член 7. 

Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот во друго место 
на осигуреното лице изнесува и ' т о а : 

1. на подрачјето на Заедницата, 
в о Битола, Демир Хисар и 
Кичево ^ . 85,00 динари 

2. надвор од Заедницата, а на 
подрачјето на СРМ 150,00 динари 

3. во Скопје У 165,00 динари 
4. надвор од подрачјето на СРМ 190,00 динари 
б. во други центри на републи-

ки и покраини 235,00 динари 

За осигурените лица — деца до навршување 
на 7 годишна возраст, надоместокот од претход-
ниот став се намалува За 50%. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место заедно со ча-
совите поминати на пат, траеле повеќе од 12, а по-
малку од 24 часа, а во половина износ ако пату-
вањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку 
од 12 часа. 
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Член 8 

Барањето за исплатување на надоместокот од 
претходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното леку-
вање. . 

Член 9 * 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престануваат да важат одлуките за надоместо-
кот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 
9300 од 30. XII. 1977 и бр. 833 од 4. III. 1981 година. 

Бр. 6463 
28 декември 1981 година 

Прилеп * 
Собрание на Заедницата 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на корисници — 
земјоделци 

Претседател, 
Димче Матракоски, е. р. 

Собор на корисници — 
работници 

Претседател, 
Симон Гешоски, е. р. 

133. 
ОВрз основа на член 52 од Законот за здравс-

твеното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита 'на населението („Службен 
весник на СТМ", бр. 21/71), член 211 став 1 точка 
4-з и член 212 став 4 од Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, по дадено 
мислење од собранијата на основните самоуправ-
ни интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување во Прилеп, Крушево и Македон-
ски Брод, Собранието на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп, на заедничка седни-
ца на соборите на корисници на услуги — работ-
ници и земјоделци, одржана на 28 декември 19&1 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината, условите 
за стекнување право на надоместок на трошоците 
за закоп и посмртна помош во случај на смрт на 
осигурено лице од подрачјето на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп. 

Член 2 

Износот на надоместокот на трошоците за за -
коп се утврдува и тоа: 

1. — 1.250,00 динари, во случај на смрт на оси-
гурено лице до едногодишна возраст; 

2. — 1.850,00 динари, во случај на смрт на оси-
гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 

3. — 2.550,00 динари, во случај на смрт на оси-
гурено лице од 7 до 14 годишна возраст; 

4. — 3.200,00 динари, во случај на смрт на оси-
гурено лице на возраст над 14 години. 

Член 3 

Во случај осигуреното лице да умре надвор од 
подрачјето на Општинската самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото ' осигуру-
вање, надоместокот од претходниот член се зго-
лемува за 30°/о без оглед каде е извршен закопот. 

Доколку осигуреното лице умре во странство, 
надоместокот од член 2 се зголемува за 50% без 
оглед каде е извршен закопот. 

Член 4 

Надоместокот на потребните трошоци се ис-
платува на лицата кои ќе го извршат закопот на 
осигуреното умрено лице, врз основа на изводот од 
матичната книга на умрените, потврдата за извр-
шениот закоп и здравствената легитимација на 
осигуреното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став се под-
несува и потврда од дипломатското претставниш-
тво на С Ф Р Ј во таа земја, дека лицето умрело во 
странство. 

Член 5 

На членовите на потесното семејство на оси-
гуреникот КОЈ што умрел, а кои тој од својата за -
раоотувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна 
помош во висина од едномесечен износ од осно-
вицата за надоместокот на личниот доход, односно 
едномесечна последна пензии , материјално обез-
бедување, привремениот надоместок, при што се 
зема предвид и заштитниот додаток КОЈ се испла-
тува со пензијата, како и додатокот на инвалид-
ност кој се исплатува со инвалидската пензија 
што му припаѓала на умрениот осигуреник по про-
писите на пензиското и инвалидското осигурување. 

,Се смета дека осигуреникот ги издржувал чле-
новите на семејството ако членовите на семејство-
то имале право на здравствена заштита по основ 
на осигуреникот. 

Член 6 

Барањето за исплата на надоместокот на пог-
ребните трошоци и посмртната помош стасува со 
денот на смртта, односно закопот на осигуреното 
лице. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се применува од 1. I. 1982 година. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за висината на 
износот на трошоците за закоп и посмртна помош, 
бр. 835 од 27. II. 1931 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5461 
28 декември 1981 година 

Прилеп 

Собрание на Заедницата 
Претседател, 

Пандо Бабаноски, е. р. 

Собор на корисници — 
земјоделци 

Претседател, 
Димче Матракоски, е. р. 

Собор на корисници — 
работници 

Претседател, 
Симон Гешоски, е. р. 
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134. 
Врз основа на член 26 и 28 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителниве видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 21,1 став 1 
точки 3 и '21-в и член 2)12 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, а 
по претходно дадено мислење од собранијата на 
основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп на заедничка седница на трите собори на де-
легатите, одржана на 28 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА И ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИ СО ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Осигурениците — земјоделци се стекнуваат со 

целосна здравствена заштита и права од здравст-
веното осигурување како осигурениците — работ-
ници во поглед на користењето на истите и тоа во: 

— амбулантно-поликлиничката здравствена 
заштита, 

— забоздравствената заштита со протетика, 
— снабдувањето со лекарства и санитетски 

материјали, 
— стационарната (болничката) здравствена 

заштита, 
— сите видови ортопедски помагала и справи, 
— надоместокот на патни и дневни трошоци 

при користењето на здравствена заштита вон мес-
тото на живеење, 

— надоместокот на потребните трошоци и 
— надоместокот за спрема на новородено дете. 
Во поглед на начинот и постапката при оства-

рувањето на правата од претходниот став, нив-
ната висина, партиципацијата и ел., ќе се приме-
нуваат одредбите на Законот, Статутот на Заедни-
цата, и другите општи акти што се применуваат 
за осигурениците — работници. . 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Член 3 
Одлуката на оваа Заедница бр. 5336 од 25. ХИ. 

1980 година се става вон сила. 

Бр. 5462 
28 декември 1981 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

135. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничка сед-
ница на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници и Соборот на делегатите на 
давателите на услугите, одржана на 25 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 

Стапките на придонесот за здравственото оси-
гурување на работниците за 1982 година на под-
рачјето на општина Струмица се определуваат во 
висина од 7,40% од бруто личниот доход и други-
те примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствена заштита — од 3,20°/о; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување — од 
4,20%. 

Член 2 

Стапката на придонесот за здравственото оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се одредува во 
висина од 0,40%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став к а ј обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. Основица 
к а ј обврзниците кои не формираат доход претста-
вуваат бруто личните доходи и другите примања. 

Член 3 

Посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за деташирани ра-
ботници се одредува во висина од 20% од просеч-
ниот нето личен доход остварен во матичната ор-
ганизација на работникот за претходните години. 

Члеќ 4 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување на Заедницата за вработување, за лицата 
што се привремено без работа, се определува од 
11,25% од нето примањата на надоместокот. 

Основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица. 

Член 5 

З а лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во 
случај несреќа на работа и професионално заболу-
вање, во износ од 0,60% од бруто личниот доход за 
извршената работа по договор за дело, како и за 
повремени работници и работници кои работат на 
продолжена работа. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-1313/1 
25 декември 1981 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 
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136. 
Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничка сед-
ница на Соборот на делегатите на земјоделците 
— корисници на услугите и Соборот на делегатите 
на работниците од организациите на. здружен труд 
во здравството — даватели на услугите, на седни-
цата' одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИ-
ОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО И 
ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СТРУМИЦА ЗА 

1982 ГОДИНА 

I ; 
Стапките на првдонесот за здравствено оси-

гурување на земјоделците во 1982 година се опре-
делуваат: I 

а) од катастарскиот приход, во висина од 10%; 
5) по член на домаќинство што е здравствено 

осигурен по Законот, по 250,00 динари; 
в) паушал по домаќинство на лица кфи немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие и 
лица кои земаат земја под закуп, односно лица 
над 115 годишна возраст на чие име не се води 
сопствена земја, а се здравствено осигурени, по 
350,00 динари. 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонес за задолжителни видови ќе се 
пресметува на катастарскиот приход од <?%; 

— за останатите права од здравствено! осигуру-
вање на катастарскиот приход од 3%; 

— по член на домаќинство за задолжителните 
видови — 200,00 динари; ј 

— за останатите права од здравствено; осигуру-
вање по 50,00 динари; > ј 

— придонес од паушал по домаќинство за лица 
кои немаат сопствена земја, односно лица над 15 
годишна возраст, за задолжителни видови ќе се 
пресметува по 300,00 динари; ј 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување — по 50,00 динари. ; 

I I 
Придонесите ќе се пресметуваат и наплатуваат 

од обврзниците на начин одреден со Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните, како и дру-
гите акти донесени од страна на Собранието на 
Заедницата. 

I II « 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. Истата ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". . -

Бр. 02-1314/1 
25 декември 19ДО. година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

137, ј 
Врз основа на член 34 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9 и 30 од Правил-
никот за условите и начинот на остварување пра-
вата од здравствено осигурување на работниците 
и земјоделците, член 18 став 3 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на седни-
цата на Соборот на делегатите корисници на ус-
лугите — работници — земјоделци, одржана на 25 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЗАШТИТА ПО ИЗБОР ОД ОСИГУРЕНИ-
ЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредуваат условите и на-

чинот на користењето на здравствената заштита 
на осигурените лица по избор, како и висината 
на учеството во трошоците. 

Член 2 
Осигурените лица имаат право да користат 

здравствена заштита на товар на средствата на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување во најблиската здравствена работна орга-
низација од подрачјето на Заедницата, со која 
Заедницата има склучено договор за начинот и 
редот на обезбедувањето здравствена заштита на 
осигурените лица. 

Член 3 
Ако осигуреното лице не сака да се. лекува 

во најблиската здравствена работна организација, 
како што е регулирано во претходниот член, туку 
бара да биде упатено, во некоја друга здравствена 
работна организација, во тој случај дава изјава 
пред Стручната служба на Заедницата, со која из-
јавува каде да биде упатено на лекување. 

Член 4 
Со давањето на изјавата за избор на лекува-

њето, осигуреното лице се обврзува де$:а разли-
ката во цената на лекувањето што ќе се појави 
меѓу најблиската здравствена работна организаци-
ја к а ј што осигуреното лице требало да се лекува 
и избраната односно бараната здравствена работ-
на организација, ќе ја надомести на фондот за здрав-
ственото осигурување. 

•Истовремено, со давањето на изјавата, осигу-
реното лице вложува средства во вид на аванс во 
износ од 3.000,00 динари кои средства се депони-
раат и стојат се до крајната пресметка. 

Член 5 
Врз основа на дадената изјава од осигуреното 

лице, надлежниот лекар ќе издаде упат за леку-
вање на осигуреното лице до избраната односно 
бараната здравствена работна организација. 

На издадениот упат за лекување, на . задната 
страна на упатот на двата дела лекарот ќе го 
стави текстот: „осигуреното лице се упатува по 
избор на дадената изјава пред Заедницата под 
број и датум". 

Член 6 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за учество на оси-
гурените лица во трошоците при користењето на 
здравствената заштита по избор од осигуреници-
те на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците и земјоделците—Струмица, бр. 02-517/1 
од 27 февруари 1978 година, објавена во „Служ-
бен весник на С!Р*М", бр. 24/78. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со ленот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бо. 02-1315/1 
25 декември 1981 година . Претседател, 

Струмица Илија Петров, е. р. 
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138. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ", бр. 21/7,1), член 21 од Статутот на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување, член 17 став 3 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74Ј) и член 30 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Струмица, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на сед-
ницата на Соборот на делегатите корисници на 
услугите — работници, одржана на 25 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПО КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА ПОШИ-
РОКОТО СЕМЕЈСТВО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕ-
МЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДО-

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои се сметаат како издржувани лица членовите 
на поширокото семејство и другите лица што се 
осигурени според одредбите на Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на* населението („Службен 
весник на ОРМ", бр. 21/71) и Статутот на Заедни-
цата, како и условите под кои се смета дека из-
држуваните лица немаат сопствени приходи до-
волни за издржување. 

Член 2 
Ќе се смета дека осигуреникот ги издржува 

членовите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство или не живеат, 
под услов да немаат сопствени приходи доволни 
за издржување, предвидени во оваа одлука. 

Член 3 
Се смета дека Осигуреникот ги издржува члено-

вите на поширокото семејство кои живеат во за-
едничко домаќинство со осигуреникот, ако тие не-
маат сопствени приходи доволни за издржување и 

1. ако нивниот катастарски приход од земјо-
делие не го надминува износот од 1.200,00 дин. го-
дишно по издржувано лице; 

2. ако другите приходи не го надминуваат из-
носот од 25% месечно од минималниот личен до-
ход на подрачјето на Општината по издржувано 
лице. 

Член 4 
Членот на поширокото семејство кој не ж и -

вее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе 
се смета за издржувано лице, ако неговите сопстве-
ни приходи не ги надминуваат износите предвиде-
ни во членот 3 од оваа одлука, под услов ако 
осигуреникот докаже дека учествува во трошоци-
те на неговата издршка со најмалку од 800,00 дин. 
месечно. 

Член 5 
Се смета дека децата земени на издржување 

немаат сопствени приходи доволни за издржува-
ње, ако нивните приходи односно ако приходите 
на нивните родители по член на домаќинство не 
ги надминуваат износите предвидени во член 3 од 
оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во член 3 од оваа одлука не се 

сметаат приходите по основ на инвалиднина, од-
носно телесно оштетување и додаток за помош и 
нега, ш^го се обезбедува според прописите од ин-
валидското осигурување, како и други примања на 
издржувањето на лица за кои според посебни про-
писи се предвидени такви примања. 

Член 7 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да в а ж и Одлуката за условите од кои 
се смета дека осигуреникот издржува членови на 
семејството и дека членот на семејството нема соп-
ствени приходи доволни за издржување, бр. 02-
518/1 од 27 февруари 1978 година, објавена во 
„Службен весник на СОРМ", бр. 24/78. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СТМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-1316/1 
25 декември 1981 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

139. 
Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 211/71), член 18 
став 3 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СВМ", бр. 5/74) и член 
30 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-

н о т о осигурување — Струмица, на седницата на 
Соборот на делегатите корисници на услуги — ра-
ботници, одржана на 25 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗјА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-
ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот и употре-

бата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и висината на надоместокот на трошоците 
за исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита што им припаѓа на оси-
гурените лица на товар на средствата на Заедни-
цата, а во случаите кога користат здравствена 
заштита на начинот пропишан со Законот, Ста-
тутот и Правилникот за начинот на остварувањето 
на здравствената заштита на Заедницата. 

Надоместок на превозни трошоци 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз припа-

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

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица и кога паради итноста на слу-
чајот, должината на превозот или здравствената 
состојба, по налог на лекар, лекарска комисија или 
здравствена организација, превозот може да се из-
врши и со други превозни средства. 

Кога превозот во случај од претходниот став 
е извршен без претходен наод на лекар, лекарска 
комисија или здравствена организација, оправда-
носта на превозот на превозните средства допол-
нително ја цени Лекарската комисија со претходно 
прибавено мислење од лекарот кој ја пружал 
здравствената заштита на осигуреното лице. 
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Член 3 
Надоместокот на трошоците . за превоз се од-

редува по правило според најкусата релација и 
тоа на основната тарифа од редовните превозни 
средства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
смета: 

1. кога патувањето се врши со железница, оси-
гуреното лице има право на полната цена на чи-
нењето на брзи воз II класа; 

2. кога патувањето се врши со автобус, осигу-
реното лице има право на полна цена на чинење-
то на превозот; 

3. кога патувањето се врши во речниот и по-
морскиот сообраќај, осигуреното лице има право 
на полната цена на чинењето од И класа. 

Кога на иста релација постојат железнички, 
автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице 
има, право на надоместок на превозните трошоци 
по најкусата релација и најниската тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 
став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците 
за превоз припаѓа на осигуреното лице од 25°/о од 
цената на бензинот на километар, кога колата за 
брза помош не била во состојба да го изврши пре-
возот. 

Член 4 
Ако осигуреното лице по посебни прописи има 

право на бесплатно возење, при користењето на 
превозни средства на јавниот сообраќај не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита надвор од одредбите на Правилникот за 
начинот "ка користењето на здравствената заштита 
или по избор, не му припаѓа надоместок на патни 
и дневни трошоци. 

Член 6 
Налогот односно упатот за упатување во дру-

го место поради специјалистички преглед, важи 
по правило само за едно патување. Доколку ле-
карот — специјалист ка ј кого осигуреното лице е , 
упатено најде дека е потребно испитување и ле-
кување и ка ј други специјалисти, упатот в а ж и за 
сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице од претходниот став е 
упатено односно врз основа на упатот преземено 
на амбулантно-специјалистичко лекување или ис-
питување, издадениот налог важи за сето време се 
додека не заврши испитувањето односно лекува-
њето. 

Висината на надоместокот на име трошоци за ис-
храна и сместување за време на патувањето и 

престојот во друго место 

Член 7 . 
Надоместокот на име трошоци за исхрана и 

сместување за време на патување и престој во 
друго место на осигуреното лице, припаѓа и тоа: 

1. во подрачјето на Основната заедница, ако во 
еден правец е подалеку од 15 км, во износ од 69,00 
динари; 

2. во подрачјето од една во друга општина на 
Општинската заедница, во износ од 86,00 динари; 

3. во сите други места во земјата, освен во ре-
публичките и покраинските центри, во износ од 
138,00 динари; 

4. во сите републички и покраински центри во 
земјата, во износ од 173,00 динари. 

Ако здравствената работна организација оси-
гуреното лице го задржи повеќе од еден ден за 
амбулантно-поликлиничко лекување, во тој случај 
осигуреното лице има право на надоместок на име 
трошоци за исхрана и сместување, покрај надо-
местокот предвиден' во претходните точки 3 и 4 
уште по 91,00 динари за секој ден. 

З а деца до навршена 7 годишна возраст, ќе се 
исплатува 5'ДО/о од износот предвиден во точка 1—4 
од овој член. 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување му припаѓа на осигуреното лице во 
полн износ, ако патувањето и престојот во друго 
место траело повеќе од 12,' а помалку од 24 часа, 
односно половина од износот, ако патувањето тра-
ело повеќе од 8, а помалку од 12 часа. 

Ако осигуреното лице не преноќева за време 
на патувањето, Износот на надоместокот предви-
ден во точка 1—4 од овој член се намалува за 
30°/о. 

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и барањето за надоместок на име исхрана и 
сместување стасува првиот нареден ден по извр-
шеното лекување, односно завршеното патување. 

> 

Член 9 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 10 
Со денот на . применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместок на 
патните трошоци и трошоците за исхрана и смес-
тување на осигурените лица („Службен весник на 
ОРМ", бр. 14/81). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила на денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-1317/1 ~ 
25 декември 1981 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

140. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на С1РМ", бр. 21/71), член 18 став 3 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање, на седницата на Соборот на делегатите ко-
рисници на услуги — работници, одржана на 25 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
ТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ЦОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат правата, усло-

вите за стекнување и начинот на остварувањето 
правото на надоместокот на потребните трошоци и 
посмртната помош во случај на смрт на осигуре-
ното лице на Заедницата на здравството и здрав-
ственото .осигурување — Струмица. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се ут-

врдува во износ од: 
1) 3.500,00 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице постаро' од 14 години на живот; 
2) 2.700,00 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице од 7 до Ш годишна возраст; 
3) 2ЛО0,00 динари, во случај на смрт на оси-

гурено лице од 1 до 7 годишна возраст; 
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4) 1.430,00 динари, во случај на смрт на оси-
гурено лице до 1 годишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на погребните трошоци на оси-

гуреното лице умрено и закопано надвор од мес-
тото на постојаното живеење, се определува и 
исплатува во висината на надоместокот определен 
според местото на закопот, ако тоа за корисникот 
е поповолно. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

реното лице умрено за време на престој во стран-
ство, се определува во висина на неопходно по-
требните трошоци за закоп на земјата во која оси-
гуреното лице умрело. 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува надлежниот орган на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мис-
лење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во едноме-
сечен износ, под условите и износите предвидени 
во Статутот. 

Член 6 
Надоместокот на погребните трошоци се ис-

платува на лицата кои го извршиле закопот на 
осигуреното лице, врз основа на изводот од матич-
ната книга на умрените и здравствената легити-
мација на умреното осигурено лице. 

Посмртната помош во случај на смрт на оси-
гуреникот се исплаќа на најстариот член на семеј-
ството кој што го издржувал' осигуреникот до не-
говата смрт. 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

требните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта на осигуреното лице. 

Член 8 
Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува 

за осигурените случаи кшто ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 9 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

ппестанува да важи Одлуката за висината на на-
доместокот на погребните трошоци и посмртната 
помош на осигурените лица („Службен весник на 
СРМ", бр. 14/81). 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на ОРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-1318/1 
25 декември 19811 година 

Струмица 
Претседател, 

Или ја Петров, е. р. 

141. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 18 став 3 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, на седницата на Соборот на 
делегатите корисници на услуги — работници, одр-
жана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА 

СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, усло-

вите за стекнување и начинот на остварувањето 
правото за спрема на секое новородено дете, која 
припаѓа на осигуреникот. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на секое но-

вородено дете се утврдува во паушален износ за 
секое новородено дете по 650,00 динари. 

Член 3 
Помош за спрема на новородено дете се ис-

платува ка ј Стручната служба на Заедницата со 
поднесок: 

1. за исплата пред породувањето — оценка од ле-
карот — гинеколог дека породувањето ќе уследи 
во рок од 1 месец од денот на оценката; 

2. за исплата по породувањето — извод од матич-
ната книга на родените; 

3. доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа 
дете помош не е исплатена. 

Член 4 
Надоместокот по оваа одлука ќ е се исплатува 

за осигурените случаи што ќе настанат по нејзи-
ната примена. 

Член 5 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на по-
мошта за спрема на секое новородено дете („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 14/81). 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник* на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 02-4319/1 
25 декември 1981 година 

Струмица 
Претседател, 

Илија Петров, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 44 од 2. II. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-267н1-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ОРО Земјоделско-
индустриски комбинат „Кочанско (Поле" — Кочани 
со Н. СОЛ. О на ООЗТ, ООЗТ за земјоделско про-
изводство „Кочани" — Кочани, со следните пода-
тоци: Основната организација на здружен труд 
за земјоделско производство „Кочани", со седиште 
во Кочани, престана со својата работа како основна 
организација на здружен труд, поради промена во 
организирањето (член 77 став 4 од Уредбата), 
бидејќи е припоена кон ООЗТ „Индустрија", е. 
Чешиново, Кочанско, регистарска влошка бр. 267-
5-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 44/180. (371) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 46 од 26. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-550-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за дистрибуција на електрична енергија, ЦО — 
Струмица, со следните податоци: На Христоманов 
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Дончо Димитар, досегашен секретар Иа СИЗ за 
дистрибуција на електрична енергија со Ц. О. — 
Струмица, му престанува правото за потпишување. 
За секретар на заедницата е именуван ^ристов Фи-
лип Борис, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. 
бр. 46/81. | (372) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 79 од 12. V. 11981 година^, на регис-
тарска влошка бр. 1-50-0-0 ја з а п и р а во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на РО Комбинирана детска установа 
„Рахилка Гонева", ЦО — Св. Николе Со следните 
податоци: На Стојка Апостолова, досегашен пот-
писник на РО Комбинирана детска установа „Ра-
хилка Гонева", ЦО — Св. Николе, и ; престанува 
правото за потпишување, а за директор е имену-
ван Серафимов А. Лазар, кој со неограничени 
овластувања ќе ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 79/81. ј (373) 

Г I 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 1041 од 21. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1611-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на Дого-
ворната организација на здружен труд) за произ-
водство на декоративни и текстилни. производи 
„Дрита", Ц. О. — Гостивар со следните податоци: 
Називот на Договорната организацијата на здру-
жен труд за производство на д е к о р а т и в н и и тек-
стилни производи „Дрита", Ц. О. —Гостивар, ул. 
„ЈНА" бр. 192, се менува и гласи: Договорната ор-
ганизација на здружен труд за производство на 
декоративни и текстилни производи „Декокооп", 
Ц. О. — Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 192, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1041/8)1. I (380) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1056 од 17. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-991-0-0-0 ј а запиша во суд-
скиот регистар промената на застапникот, односно 
неговото својство во Училишен центар за средно об-
разование „Јосип Броз Тито", Ц. О. —1 Неготино, 
со следните податоци: Досегашниот застапник на 
Центарот — Дудин Илија, в. д. директор, се запи-
шува во судскиот регистар во својство нгѓ директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1056/81. ; (382) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1033 од 17. XII. 1981 година; на регис-
тарска влошка бр. 3-1702-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за шумарство, 
пошумување на голини и заштита на човековата 
средина, ЦО — Тетово, ул. „ЈНА" бр. 701 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 1 од 28. IX 1981 го-
дина. 

Основни дејности: 1402119 — самоуправни инте-
ресни заедници во останатите дејности ,, на мате-
ријалното производство. 

Во правниот промет со трети лица • истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во прометот одговара со сите свои средства. 

Самоуправната интересна заедница ќе ја зас-
тапува Миливоје Антески, секретар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1033/81. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. $75 од 6. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-252-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица „Гостивар", 

Ц. О. — Гостивар, ул. „Браќа Гиноски" бр. 88, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на работната организација Милошевски Бо-
гољуб, директор, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Серафимовска Тодорка, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 875/811. , (352) 

Окружниот стопански суд во ^Скопје со реше-
нието Фи. бр. 933 од 11. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-108-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ученичкиот дом „Професор Мијал-
ковић", ЦО — Куманово со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Арсовски Круме, ди-
ректор, а како нов застапник се запишува Сто-
шевска Наташа, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр., 933/81. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 920 од 12. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1459-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Кратово, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Кузмановски Орде, секретар, без ограничу-
вање, а како нов застапник се запишува Тихомир 
Николовски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје* Фи. 
бр. 920/81. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 974 од 18. XI. 19811 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1698^0^0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Скопје про-
извод", Р. О. е. Бунарџик, Скопско, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник на за -
другата Мирослав Христовски, в. д. индивидуален 
работоводен орган, без ограничување, а , се запи-
шува како нов застапник Антон Анастасов, в. д. 
индивидуален работоводен орган, без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. > 
бр. 974/81. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 940 од 11. XI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1700^0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Договорната организација на здружен труд за за -
вршни работи во градежништвото „Декорпласти-
ка", ЦО — Скопје, ул. „ѓорѓи Димитров" бр. 23. 

Договорната организација е основана со дого-
вор од 18. V. 1981 година. 

Дејноста на договорната организација е: за -
вршни занаетчиски работи во градежништвото и 
тоа: столарска, изработка и монтажа на ролетни 
(од дрво, пластика и метал), тапетарски и декора-
терски, ѕидаро-фасадерски, изработка и полагање 
на подови од вештачки маси и молеро-фарбарски 
работи. 

ДОЗТ во правниот промет истапува во свое име 
и во своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица ДОЗТ одговара со сите 
свои средства. • 

Лице овластено за застапување е Христовски 
Јован, работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 940/81. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 683 од 7. XI, 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. Ј-212^0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
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„Јордан Хаџи Константинов-Џинот", Ц. О. — Тој-
ТОВ Велес, ул. „Титоградска" бр. 21, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Бочкаро-
ва Оливера, директор, а се запишува како нов зас-
тапник Мирчев Каме, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 683/8)1. (360) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ НА 
САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-179 од 28. 
X. Ц981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии под рег. бр. 33, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: 'Слаткарски дуќан „Ва-
нила" на Мустачка Димитар Р у ж а од Берово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: вршење занает-
чиски услуги од слаткарскиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Мустачка Димитар 
Ружа. - (1,4) 

Врз основа на решението У. бр. 08-184/1 од 7. 
XI. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, запишан е во 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, под рег. бр. 35, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Часовничарски занаетчиски ду-
ќан „Омега" на Полевски Гаврил Милан, Берово, 
ул. „Маршал Тито" бр. 120. Предмет на работење-
то на дуќанот- е вршење Јзанаетчиски услуги од 
областа на часовничарскиот занает. 

Фирмата ќ е ја потпишува Полевски Гаврил 
Милан. (17) 

Врз основа на решението У. бр. 08-145/1 од 20. 
VIII. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 186, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бравар Симовски Љубомир 
Здравко од Пехчево. (12) 

Врз основа на решението Фи. бр. 08-155 од 28. 
IX. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 180, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Пендевски К. Благој од 
село Владимирово, Берово. (13) 

Врз основа на решението У. бр. 08-173 од 19. 
X. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 15, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Слаткар Мустачки Јованов 
Илија од Берово. (15) 

Врз основа на решението У. бр. 08-189/1 од 16. 
XI. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 20, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Електроинсталатер До-
газански Владимир Јован од Пехчево. (16) 

Врз основа на решението У. бр. 08-188/1 од 12. 
XI. 1981 година на Одделението за Стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани , на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 30, книга И, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Штрбев-
ски Јован Методи од село Смојмирово, Берово. (18) 

Врз основа на решението У. бр. 08-187/1 од 12. 
XI. 1981 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 31, книга II, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Гаштеов-
ски Борисов Бранко од село Смојмирово, Берово. 

(19) 

Загубени печати 

Загубените два тркалезни печати под назив: 
„Земјоделска задруга „Орланци", е. Арачиново, 
Скопје" и штембил под назив: „Земјоделска задруга 
„Орланци" Р. О. е. Арачиново, Скопје" се огласу-
ваат за неважни. (11115) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Цен-
трално основно училиште „Орце Николов", Соци-
јалистичка (Република Македонија, општина Ра -
довиш, е. Ињево", се огласува за неважен. (1116) 

Загубените -штембил и печат под назив: „Зем-
јоделска задруга „Поглед" Р. О. е. Шталковица, 
Пробиштип", се огласуваат за неважни. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош на име Азизи Фадил, Тетово. (59) 
Воена книшка на име Фетија Ќазимиќ, е. Бо -

говиње, Тетово. (65) 
Воена книшка бр. 33336 на име Алија Адемов, 

е. Црниќ, Берово. (88) 
Воена книшка на име Ристе Русески, е. Вито-

лиште, Прилеп. (96) 
Воена книшка на име Младен Костадинов, е. 

Црн Камен, Виница. (97) 
Воена книшка на име Коле Малинов, е. Дра-

гоево, Штип. (НО) 
Доена книшка, издадена од Воена пошта 5887 

— Куманово на име Бранко Борис Димковски, ул. 
„Србо Томовиќ" бр. 10, Куманово. (1181) 

Пасош на име Нада Ристова, ке ј „4 Јули" бр. 
4/16, Прилеп. (147) 

Воена книшка на име Чуома Фатмир, е. Шум, 
Струга. (158) 

Воена книшка на име Киро Димитровски, ул. 
„Димо Димоски" бр. 21-9, Прилеп. (206) 

Поштенска штедна книшка бр. 80-108876 на 
име Зоран Атанасоски, ул. „Вера Циривири" бр. 
65, Прилеп. (213) 

(Инвалидска книшка бр. 115398 на име Гуга 
Петровска, ул. „Др. Стопаровизќ" бр. 82/1-3, Кума-
ново. (218) 

Возачка дозвола ,издадена од С Б Р — Куманово 
на име Михајло Николовски, ул. „Перо Ничо" бр. 
10, Куманово. (303) 

Ученичка книшка за II година на име Цвета 
Цоневска, е. Косевица, Кочани. (334) 

Воена книшка на име Томе Муртески, ул. 
„Македонска" бр. 3, Струга. (346) 

Пасош на име Селман Амет, е. Теарце, Те-
тово. (364) 

Воена книшка на име Идризи Ибраим, е. Те-
арце, Тетово. (377) 

Сообраќајна дозвола на име Борис Лазаров, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 6, Радовиш. ((417) 

Воена книшка, издадена од ВП 3065 — Сомбор 
на име Ремзи Гафур Емини, е. Седларево, Тетово. 

Пасош бр. 695-880 на име Небојша В е л и ч е в -
ски, ул. „III македонска ударна бригада" бр. 117, 
Куманово. (480) 

Воена книшка на име Владимир Дамјановски, 
Битола. (560) 

Работна книшка на име Костадин Николов 
Лазаров, е. Ињево, Радовиш. (573) 
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Возачка дозвола бр. 11279/80 на име Рамис Ш а -
сивари, ул. „Ленин" бр. 6, Тетово, (608) 

Воена книшка на име Даут Халиди, е. Шип-
ковица, Тетово. (653) 

Воена книшка на име Насер Исмаили, с. Си-
ничане, Тетово. (688) 

Воена книшка на име Ибрахими Нафи, е. 
Требош, Тетово. (692) 

Воена книшка на име Имер Положани, Стру-
га. , ' (736) 

Воена книшка издадена во Петровац на Мла-
ви на име Хајдин Лика, ул. „Љуботенска" бб, Те-
тово. (806) 

Воена книшка на име Стојче Музикоски, е. 
Мислешево, Струга. (820) 

Возачка дозвола на име Славе Каровски, е. 
Долни Подлог, Кочани. (833) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Илија Ангеловски, ул. „Боро Прцан" бр. 30, К у -
маново. (894) 

Диплома за завршено К В во трговија на име 
Лазар Стојчев Наумов, ул. „29 Ноември" бр. 23, 
Кочани. (888) 

Воена -книшка издадена од ВП Бенковац на 
име Драган Благоев Стојановски, е. Младо Н а п -
ричане, Куманово. (894) 

Воена книшка на име Ферати Мујдин, ул. „Бла-
гој Тоска" 9/II, Тетово. (1020) 

Воена книшка на име Азли Рамадани, ул. „146" 
бр. >14, Тетово. (1026) 

Свидетелство бр. 760 од 1979 година за VIII 
одделение на име Здравко Цветински, е. Умлено, 
Пехчево. (1061) 

Свидетелство за II година гимназија на име 
Спаска Митовска, нас. Лозаново, Кр. Паланка. (1077) 

Воена книшка на име Исмет Алити, ул. „Д-р 
Рибар" бр. 96, Куманово. (1136) 

Воена книшка на име Бојан Котевски, ул. 
„Бигла" бр. 3, Ресен. (1187) 

Инвалидски воен картон на име Назин Бери-
ша, ул. „Цетинска" бр. 59, Тетово. (1190) 

Воена книшка на име Јовица Томислав Сто-
јановиќ, е. Матејче, Куманово. (1232) 

Воена книшка на име Душан Чочороски, е. 
Вевчани, Струга. (1295) 

Возачка и с о о б р а ќ а ј а дозвола, издадени од 
СВР — Кочани на име Ристо Стефанов, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 40, Кочани. <1418) 

Вредносно писмо за уплата за кола, издадено 
од Југобанка — Аутомобил ска индустрија — К р а -
гуевац на име Круне Краљевиќ, е. Четирце, К у -
маново. (144(5) 

Воена книшка издадена од Берово на име 
Никола Смилановски, е. Чифлик. Берово. (7767) 

Возачка дозвола за Б, Ц и Е категорија, изда-
дена од СВР —Тетово на име Реџеп Адили, е. Г. 
Палчиптте, Тетово. (79221) 

С о о б р а ќ а ј а книшка за товарно возило, заста-
ва 640. рег. ТЕ. 2124-09 на Земјоделската з а д р ж а 
„Караб^нар", е. Камењане, Тетово. (7926) 

Свилетелство на име Фејзи Рецепи, е. Оттша, 
Куманово. (3574) 

Злраготвена легитимација на име Симе Симо-
новски. Кратово. (3575) 

Свидетелство на име Драге Костовски, тта<\ 
Чашата. Титов Велес. (3577) 

"Ли^гна карта на име Немај лаки Лимани, е. "Ме-
рово. Тетово. (3578) 

Здравствена легитимација на име Виолета Мо-
рин, Тетово. (3579) 

Лична карта на име Шезо Алили, е. Д. "Гото-
вила. Тетово. (3580) 

Зппавстветта легитимација на име Владт/гмт/т 
Атанасовски, Тетово. (3581) 

Свидетелство на име Ведат Зилбеари, е. Че-
лопек. (3582) 

Свидетелство за з авртено VIII од7гелет/ге. из-
7га7тено од Училиштето „Лирија" на име Мустаки 
Раим, е. Теново. (3583) 

Свидетелство за III година, издадено од Гим-
назијата „К. Пејчиновић, Тетово на име Ирфан 
Ашмани, Тетово. (3584) 

Свидетелство на име Себедин Ибраими, Тетово. 
Свидетелство на име Ахмеди Емглактина, Те-

тово. (3586) 
Свидетелство за IV одделение на име Зечири 

Џеват, е. Ларце, Тетово. (3587) 
Свидетелство за IV одделение на име Јанков-

ски Благоја, е. Туденце, Тетово. (3588) 
Свидетелство за V одделение на име Беќир 

Хамијете, е. Пирок, Тетово. (3589) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Ид-

ризи Џемаљ, е. Пирок, Тетово. (3590) 
Работна книшка на име Расими Расим, е. Је-

ловјане, Тетово. (3591) 
Свидетелство и диплома, издадени од Економ-

ското училиште во Гостивар на име Ајредини Ке-
мал, Гостивар. (3592) 

Свидетелство за I година на име Аљуш Мус-
тафи, е. Врапчиште, Гостивар. (3593) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. 
У. „Ч. Филиповски" на име Али Зуди, е. Врап-
чиште, Гостивар. (3594) 

Свидетелство за V одделение на име Новакос-
ка Бојка, е. Јеловјане, Гостивар. (3595) 

Свидетелство за II година, издадено од ЕЅИО 
„Злате Малакоски", Гостивар на име Софревски 
Зоран, Гостивар. (3595) 

Свидетелство за I година на име Фејзулаи Сев-
даЛи, Гостивар. (3597) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Бај-
рам Мемиши, Скопје. (3598) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „А. Макаренко" Скопје на име Симе 
Коваш (3599) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
О. У. „А. Макаренко", Скопје на име Кавош Три-
фун, Скопје. (Збоо) 

Работна книшка на име Силјаноска Анета, Би-
тола (3601) 

Свидетелство за I година, гимназија на име 
Николовска Даница, Демир Хисар. (3602) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Училиштето „Перо Наков", Куманово на име Ми-
товска Сунчица, Куманово. (3603) 

Здравствена легитимација на име Трајче Сто-
јановски, Куманово (3604) 

Здравствена легитимација на Авдија Авни 
Куманово. (36Q5)' 

Свидетелство за II година на име Маргарита 
Величевска, Куманово. (3606) 

Свидетелство за III година, издадено од Еко-
номското училиште „М. Пијаде", Куманово на име 
Максути Максут, Куманово. (3607) 
Свидетелство за 1 година, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев", Куманово на име Спасовски 
Ставре, Куманово. (3608) 

Свидетелства за I и II година, издадени од Тех-
ничкото училиште — Куманово на име Снежана 
Лазареска, е. Стрезовце, Куманово. (3609) 

Здравствена легитимација на име Ѓорѓиевски 
Благоја, Куманово. (3610) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев", Куманово на име Ари-
фи Лулзим, Куманово. (3611) 

Здравствена легитимација на име Ѓорѓиевска 
Радица, Куманово. (3612) 

Свидетелство за I година гимназија на име Ви-
тановски Марјан, Куманово. (3613) 

Свидетелство 3ia I клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев", Куманово на име Демири Ме-
тије, е. Слупчане, Куманово. (3614) 

'Свидетелство за II година, издадено од економ-
ското училиште на име Илијевска Зора, Куманово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Стој меновиќ Милован, е. Четирце, Куманово. (3616) 

Здравствена легитимација на име Мамудовска 
Хамиџа, Куманово. (3618) 
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Ученичка книшка, издадена од Училиштето 
„Перо Наков" — Куманово на име Петковска Аг-
нија, Куманово. (3619) 

Здравствена легитимација на име Руфат Ид-
риз, Куманово. - (36210) 

Здравствена легитимација на име Наумовски 
Јосиф, е. Винце, Куманово. (3621) 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училиште на име Поповска Роза, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Наумовски 
Зоре, е. Винце, Куманово. (3623) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Наумовски Цветан, е. Винце, Куманово. (3624) 

Здравствена легитимација на име Наумовска 
Љуба, е. Винце, Куманово. (3625) 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" — Куманово на 
име Обрадовска Светлана, Куманово. (3626) 

Свидетелство за I година Земјоделско училиште 
на име Коцевски Борислав, Куманово. (3627) 

Здравствена легитимација на име Боричковиќ 
Биљана, е. Матејче, Куманово. (3628) 

Свидетелство за III година, издадено од Учи-
лиштето „Перо Наков", Куманово, на име Џела-
дин Зејнула, Куманово. (3629) 

Свидетелство за I година на име Станковска 
Нинослава, Куманово. (3630) 

Здравствена легитимација на име Николовска 
Олгица, Кратово. (3632) 

Здравствена легитимација на име Викентиева 
Јорданка, Кратово. «(3633) 

Работна книшка, серија М. Бр. 302:5, издадена 
од СО Македонски Брод на име Дамјаноски И. 
Велимир, е. Брезница. (3634) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кочоски 
Милан, е. Тополница, Македонски Брод. (3635) 

Свидетелство за III клас, издадено од УЗУС 
на име Давчев Стојанче, е. Еловец, Титов Велес. 

Свидетелство за IV одделение на име Шуипи 
Мунибије, е. Пирок, Тетово. (3637) 

Уверение бр. 375/16. XII. 1976 на име Махир 
Исмаили, е. Камењане, Тетово. (3638) 

Свидетелство за VII одделение на име Мевлин 
Нуредини, е. Палатица, Тетово. (3639) 

Свидетелство за VII одделение на име Ќенан 
Алија, е* Па латица, Тетово. (3640) 

Свидетелство за VI одделение на име Ибраим 
Садири, е. Палатица, Тетово. (3641) 

Свидетелство за V одделение на име Ибраим 
Садири, е. Палатица, Тетово. (3642) 

Свидетелство за VII одделение на име Ибраим 
Садири, е. Палатица, Тетово. (3643) 

Свидетелства за VI и VIII одделение на име 
Ќенан Алија, е. Палатица, Тетово. (3644) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Мев-
лин Нуредини, е. Палатица, Тетово. (3645) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Зулкани Ибраим, е. Палатица, Тетово. (3646) 

Свидетелство за V одделение на име Ариф Џе-
ладини, е. Желино, Тетово. (3647) 

Свидетелство на име Шеват Аслани, е. Доб-
роште, Тетово. (3648) 

Свидетелства за II и I I I година на име Сулеј-
ман Лирим, е. Форино, Гостивар. (3649) 

Свидетелства за I и II година, на име Сулејма-
ни Сулејман, е. Врапчиште, Гостивар. (3650) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Гимназијата „Љ. Сантов" на име Тодорова Див-
на, Кочани. . (3654) 

Свидетелство за I година на име Јованов Ацо, 
Кочани. (3655) 

Свидетелство за I I година, издадено од ЕМУЦ 
„Гошо Викентиев" на име Јованчевски Душко* Ко-
чани. (3656) 

Свидетелство за I I година, издадено од ЕМУЦ 
на име Ѓорѓиев Расе, Кочани. (3657) 

Ученичка книшка за I година гимназија на 
име Ѓорѓиев Сашо, Кочани. (3658) 

Свидетелство на име Стефанов Лазо, Кочани. 

'Свидетелство за Ш година, на име Стојанов 
Љупчо, Кочани. (3660) 

Свидетелство за IV одделение на име Иванова 
Мира, Кочани. (3661) 

Ученичка книшка, издадена од ЕМУЦ-Кочани 
на име Јанева Дафина, е. Оризари, Кочани. (3662) 

Здравствена легитимација на име Медине Ма-
мудова, Виница. (3663) 

Здравствена легитимација на име Милана Ата-
н а с о в а , е. Лаки, Виница. (3664) 

Здравствена легитимација на име Димитрова 
Невена, е. Калиманци, Виница. (3665) 

Свидетелство за Ш година, издадено од АСУЦ, 
Скопје на име Горѓи Трајков, СкопЈе. (3666) 

Воена книшка, издадена од Крива Паланка 
на име Петровски Раде, Скопје. (3667) 

Свидетелство на име Васко Пал атоски , е. Кле-
пач, Прилеп. (3668) 

Свидетелство на име Пецо Камчески, Прилеп. 
Свидетелство на име Сузана Чогороска, При-

леп. (3670) 
Свидетелство за I клас, издадено од ЕМ УД 

„Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Соколоски Ми-
хајло, Крушево. (3671) 

Свидетелство за I I клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев", Дрилеп на име Базерко Вален-
тина, Прилеп. (3672) 

Свидетелство на име Петрески Илија, Прилеп. 
(Свидетелства за I и I I година, издадени од 

Економското училиште „К. Ј . Питу", Прилеп на 
име Талески Љубен, Прилеп. (3674) 

Книшка на име Арсов Петре, Титов Велес. 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

е. Боговиње на име Џеват Јусуфи, е. Пирок, Тетово. 
Свидетелство за VНI одделение на име Џемил 

Шабани, е. Селце, Тетово. (3677) 
Свидетелство за IV одделение на име Џељаљ 

Шабани, е. Селце, Тетово. (3678) 
Свидетелство е а име Јеми Асипи, е. Боговиње, 

Тетово. (3679) 
Свидетелство на име Азир Фаризи, е. Групчин, 

Тетово. (3680) 
Здравствена легитимација на име Барија Ав-

зију, Тетово. (3681) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Сали Салија, е. Боговиње, Тетово. (3682) 
Свидетелство за VII одделение, издадено од 

Училиштето „Братство", на име Нерминем Салиу, 
Тетово. (3683) 

Свидетелства за IV и V одделение на име Ра -
мадани Сафедин, е. Желино, Тетово. . (3684) 

Здравствена легитимација на име Јасин Даути, 
е. Доборце, Тетово. (3685) 

Свидетелство за VI одделение на име Могиб 
Абдурамани, е. Милетино, Тетово. (3686) 

Свидетелство за VII одделение на име Јусуф 
Несими, е. Милетино, Тетово. (3687) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
О. У. „Моша Пијаде", Гостивар на име Таири Ш а -
бан, Гостивар. (3688) 

Свидетелство за I I година, издадено од Учи-
лиштето „3. Малакоски", Гостивар, на име Матов-
ски Борче, Гостивар. (3689) 

Свидетлство за I I I година машински смер, из-
дадено од Училиштето „3. Малакоски", Гостивар 
на име ЏИНЏИЈОСКИ Гафур, Гостивар. (3690) 

Ученичка 'книшка за VI одделение, издадена од 
О. У. „Гоце Делчев", Гостивар на име Точи Ќенан, 
Гостивар. (3691) 

{Книшка на име Ракупи Асије, е. Вруток, Гос-
тивар. (3692) 

Свидетелство за IV одделение на име Нулио 
Мукобез, е. Боговиње, Тетово. (3693) 

Свидетелство за I I I клас, издаденон од УЦСО 
„М. М. Брицо" на име Детровски Ѕвонко, Делчево. 

Свидетелство за I I I година, издадено одЕМАУЦ 
Кочани на име Јанева Дафина, е. Оризари, Кочани. 

Свидетелство за II година, издадено од ЕМАУЦ 
Кочани на име Лидија Димитрова, е. Древено, Ко-
чани. (3696) 
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Свид етел ство на име Мирческа Сузана, При-
леп. (3697) 

Уверение за ѕидар на име Димоски Славко, е. 
Трој крсти, Прилеп. (3698) 

Свидетелство на име Ангеловски Страшо, При-
леп. !' (3699) 

Свидетелство за IV одделение на име Кадри-
евски Мехмут, е. Десово, Прилеп. (3700) 

Свидетелство за IV одделение на име Совијески 
Илијаз, е. Десово, Прилеп. (3701) 

(Свидетелство за VII одделение на име Цанев-
ски Вертим, е. Дебрешге, Прилеп. ! , (3702) 

Работна книшка на име Најчески Димитар, 
Прилеп. ! (3703) 

Работна книшка, издадена од Македонски 
Брод на име Ѓорѓиоски Драги, е. Локвица, М. Брод, 

Работна книшка бр. 5665, издадена од Берово 
на име Распишкоски Димитар, е. Владимиров©, 
Берово. ј (3705) 

Ученичка книшка за I година, ј издадена^ од 
Гимназијата „Цветан Димов", Скопје на име Тони 
Атанасов, Скопје. I (3706) 

Ученичка книшка, за завршена I година, изда-
дена од ЕСУЦ „Коце Металец", Скопје на име 
Ванчо Атанасов, Скопје. (3707) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новно училиште „Јане Сандански", Скопје на име 
Рамиза Маниќ, Скопје. (3708) 

Свидетелство за III и IV година и свидетел-
ство за завршен испит, издадени од! Гимназијата 
„Гоце Делчев", Куманово на име Мирвет Фезалау, 
Куманово. (3709) 

Свидетелства од Ш и IV и свидетелство за 
завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце 
Делчев", Куманово на име Мифтари Агим, Кума-
ново. , (3710) 

Здравствена легитимација на име Стевче Бог-
дановски, Тетово. (3711) 

Уверение за зидаро фасадер на име Гани Џев-
дат, Скопје. (3712) 

Лична карта на име Неат Абдулаи, е. Теново, 
Тетово. ј (3713) 

Свидетелство на име Реџеп Абдуали, е. Пирок, 
Тетово. ј (3714) 

Работна Книшка на име Снежана Јаневска, Те-, 
тово. (3715) 

Свидетелства од I, II, I I I и IV Клас на име 
Азем Алилај, Тетово. : <3717) 

Свидетелство на име Рива ј ете Изаири, е. Бо-
говиње, Тетово. | (3717) 

Свидетелство на име Садик Адеми, е. Стрим-
ница, Тетово. (3718) 

Свидетелство на име Камберали Мислими, е. 
Жеровјане, Тетово. " (3719) 

Свидетелство на име Јусуф Зуљбеари, е. Не-
раште, Тетово. ј . (3720) 

Свидетелство на име Даниела Мирчевска, е. 
Жилче, Тетово. (3721) 

Здравствена легитимација на име »Бехије Ид-
р и з у е. Боговиње, Тетово. (3722) 

Свидетелство на име Расим Расими, е. Јелов-
јане, Тетово. ^ (3723) 

Здравствена легитимација на име билбије Де-
мири, е. Камењане, Тетово. ! (3724) 

Свидетелство на име Иџет Сулејмани, е. К а -
мењане, Тетово. (3725) 

Свидетелство на име Сутки Иљази,; е. Добарце, 
Тетово. (3726) 

Свидетелство на име Химет Салиу, е. Гурѓе-
виште, Гостивар. (3727) 

Свидетелство на име Абаз Салиу, е. Гурѓевиш-
те, Гостивар. (3728) 

Свидетелство за V одделение на име Ибраим 
Шемсиу, е. Добридол, Гостивар. (3729) 

Свидетелство на име Назиф Рецепи, е. Ж и -
ровница, Гостивар. (3730) 

Свидетелство на име Исак Хаљиљи, е. Добри-
дол, Гостивар. * (3731) 

Свидетелство на име Нијази Халили, е. Сел-
це, Гостивар. (3732) 
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Ученичка книшка за II година, издадена од 
Хемиското училиште „Марија Кири Склодовска" 
— Скопје на име Соња Захариева, Скопје. (3733) 

Воена книшка бр. 105033, издадена од Оточец 
к а ј Риека на име Иван Плеша Скопје. (3734) 

Свидетелство за завршен испит на име Ан-
д о в с к и Милан, Прилеп. (3735) 

Ученичка книшка на име Мирчевска Роза, 
Прилеп. (3736) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Ла-
зароски Димче, Прилеп. (3737) 

Ученичка книшка на име Марјан Илиески, 
Прилеп. (3738) 

Ученичка книшка на име Филипоски Марјан, 
е. Бучин, Прилеп. (3739) 

Свидетелство за I година, издадено од Тргов-
ско училиште на име Котеска Јагода, Прилеп. 

Свидетелство за I I I година на име Мице ски 
Лазо, е. Бучин, Прилеп. (3741) 

Свидетелство на име Сотироска Славица, При-
леп. # (3742) 

Свидетелство на име Илиоски Зоран, е. Гали-
чани, Прилеп. (3743) 

Свидетелство за И година на име Ристески 
Богдан, Прилеп. (3744) 

Свидетелство за I година, издадено од Земјо-
делското училиште на име Јованоски Доне, е. Сла-
веј, Прилеп. (3745) 

Свидетелство за VII одделение на име Димоска 
Стојанка, е. Ропотово, Прилеп. (3746) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кирил 
Мојсоски, е. Веселчани, Прилеп. (3747) 

Работна книшка, издадена од Куманово на име 
Момчило Ристовски, Куманово. (3748) 

Здравствена легитимација на име Елизабета 
Петковска, е. Алгуња, Куманово. (3749) 

Свидетелства за I и II клас, издадени од СТУ-
Куманово на име Весна Крстановска, Куманово. 

Здравствена легитимација на име Фазиље Ј а -
шари, Куманово. 3751) 

Здравствена легитимација на име Сузана Мит-
ровиќ, Куманово. (3752) 

Здравствена легитимација на име Јованка Ј а н -
е в с к а , Куманово. V (3753) 

Ученичка книшка, издадена од Техничкото 
училиште „Наце Буѓони" — Куманово на име Али 
Бајрами, Куманово. (3754) 

Свидетелство за VIII одделение на име Или-
евски Томислав, е. Режановце, Куманово. (3755) 

Здравствена легитимација н а име Ислами Али-
се ,с. Лојане, Куманово. (3756) 

Свидетелство за I I I клас, издадено од Технич-
кото училиште „Наце Б у ш н и " — Куманово на име 
Марковиќ Часлав, Куманово. (3757) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Технич-
кото училиште „Наце Б у т н и " , Куманово на име 
Зоран Близнаковски, Куманово. (3758) 

Здравствена легитимација на име Миодраг Пет-
ковски, Куманово. (3759) 

Работна книшка на име Ване Величковић Ку-
маново. (3760) 

Работна книшка, на име Мемишовски Муарем, 
Куманово. (3761) 

Работна книшка на име Моме Стојановски е. 
Бељаковце, Куманово. (3762) 

Ученичка книшка, издадена од Средното учи-
лиште „Перо Наков", Куманово на име Гордана 
Цветановска, Куманово. (3763) 

Здравствена легитимација н а име Саити Ис-
маил, е. Романовце, Куманово. (3764) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Пет-
ковски, е. Алгуња, Куманово, (3765) 

Здравствена легитимација на име Верица Пет-
ковска, е. Алгуња, Куманово. (3766) 

Здравствена легитимација н а име Љеља Асани, 
Куманово. ' (3767) 

Свидетелство за I година, издадено од гимна-
зија на ?ше Валентина Стојановиќ, Куманово. 

Здравствена легитимација н а име Надица Ан-
геловска, Куманово. (3769) 
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Здравствена легитимација на име Тефик Али-
ми, Куманово. (3770) 

Свидетелство за I I година, издадено од учи-
лиштето „Перо Наков", Куманово на име Славица 
Спасовска, е. Шупли Камен, Куманово. (3771) 

Свидетелство за I година на име Славица Спа-
совска, е. Шупли Камен, Куманово. (3772) 

Здравствена легитимација на име Драгица Спа-
совска, е. Агино Село, Куманово. (3773) 

Свидетелство за III година гимназија на име 
Авдији Авди, е. Матејче, Куманово. (3774) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име 
А д и ј у Авди, е. Матејче, Куманово. (3776) 

Здравствена легитимација на име Исуф Ами-
довски, е. Лопате, Куманово. (3777) 

Здравствена легитимација на име Џеват Ами-
д ов ски, е. Лопате, Куманово. (3778) 

Здравствена легитимација на име Сабије Аме-
довски, е. Лопате, Куманово. (3779) 

Здравствена легитимација, на име Амедовски 
Сабиха, е. Лопате, Куманово. (3780) 

Здравствена легитимација на име Момчило 
Илиевски, Куманово. (3781) 

Свидетелство на име Мир дрита Ајвази, е. 
Опае, Куманово. (3782) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО-
Куманово на име Симка Бајрамовска, Куманово. 

Диплома на име Мајир Рамани, е. Матејче, К у -
маново. (3784) 

Здравствена легитимација на име Санде К и -
евски, Кратово. (3785) 

Свидетелство за IV клас на име Александар 
Георгиев, Крива Паланка. '3786) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тоска 
Башким, е. Долно Татеши, Струга. (3787) 

Свидетелство за V одделение на име Ленче 
Димовска, Титов Велес. (3788) 

Ученичка книшка на име Валентина Андреева, 
Титов Велес. (3789) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Исмет Зибери, е. Желино, Тетово. (3790) 

Свидетелство за VII одделение на име Шевол 
Абдија, е. Стримница, Тетово. (3791) 

Свидетелства за , ^ VI и VII одделение на име 
Кумрија Алију, Тетово. (3792) 

Свидетелство зћ VII одделение на име Коца 
Сениха, Тетово. (3793) 

Свидетелство за V одделение на име Исмани 
Авзи, е. Гермо, Тетово. (3794) 

Работна книшка на име Феми Нухи, е. Шем-
шево, Тетово. (3795) 

Воена книшка на име Фаик Демири, е. Доб-
арце, Тетово. г (3796) 

Свидетелство за VII одделение на име Џев-
рија Етеми, Тетово. (3797) 

Свидетелство за III година гимназија на име 
Ј а х ј а Алију, е. Џепчиште, Тетово. (3798) 

Свидетелства за I и II година гимназија на 
име Ј ах ј а Алиу, е. Џепчиште, Тетово. (3799) 

Свидетелство за VII одделение на име Илија 
Спасовски, е. Челопек, Тетово. (3800) 

Книшка, на име Салиу Рамадан, е. Челопек, 
Тетово. (3801) 

Свидетелство за IV клас на име Јусуфи Му-
седин, е. Желино, Тетово. (3802) 

Свидетелство на име Лидија Атлеска, Гости-
вар. (3803) 

Свидетелство за VI одделение на име Соња 
Андреевска, Гостивар. (3804) 

Свидетелство за V одделение на име Ристана 
ѓорѓиевска, Гостивар. (3805) 

Свидетелство за VII одделение на име Мурати 
Вејбија, е. Жировница, Гостивар. (3806) 

Свидетелство за VII одделение на име Шабани 
Рушдија, е. Жировница, Гостивар. (3807) 

Свидетелства за I I и I I I година на име Ангел 
Тодосов, Кочани. (3808) 

Свидетелство за IV година гимназија на име 
Даница Георгиевска, Кочани. (3809) 

Здравствена легитимација на име Мара ѓор-
ѓиева, Виница. (3810) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „С. Стојменски" на име Стојановски Драги, 
е. Градец, Виница. (3811) 

Здравствена легитимација на име Дарка Ма-
насиева, Виница. (3812) 

Здравствена легитимација на име Борис Ан-
дреев, Виница. (3813) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Орце Зарков, е. Лозово, Пробиштип. (3814) 

Воена книшка, издадена во Приштина на име 
Шакири Шемо, Скопје. (3815) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Сто-
јадин Димитриевски, е. Мршевци, Скопје. (3816) 

Работна книшка на име Нада Костова, Битола. 
Работна книшка на име Богоја Мицевски, Б и -

тола. (3818) 
Работна книшка на име Живанка Неделковиќ, 

Куманово. (3819) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Ло-

занка Петровска,1 е. Степанце, Куманово. (3820) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО-

Куманово на име Алексиќ Горња, Куманово. (382,1) 
Здравствена легитимација, издадена од ЗСО-

Куманово на име Џелал Емини, е. Никуштак, Ку -
маново. (3822) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО-
Куманово на име Зоран Стојковиќ, Куманово. 

Ученичка книшка за I I година, издадена од 
ЕМУЦ-Сколје на име Јованов Љупчо, Титов Ве-
лес. (3825) 

Свидетелство на име Кире Миланов, Титов 
Велес. (3826) 

Свидетелство за VII одделение на име Снежа-
на Трифуновска, Гостивар. (3827) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ведат 
Рецепи, е. Градец, Гостивар. (3828) 

КОНКУРСИ 
Собранието на Земјоделската задруга „Слобода" 

—Станица Зелениково 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за реизбор — именување директор на Земјо-
делската задруга „Слобода" — Станица Зелени-
ково 

I. Пријавените кандидати, покрај со Закон 
предвидените услови, треба да ги исполнуваат и 
следните: 

I. да имаат висока, виша, средна или на нив 
рамна школска подготовка со најмалку 5 години 
работно искуство на раководно работно место; 

12, да е БИСО,^квалификуван или квалифику-
ван работник со најмалку 5 години работно ис-
куство на раководно работно место; 

3. да поседува морално-политички квалитети, 
организаторски способности и познавање на земјо-
делската структура, посебно проблематиката на село; 

4. да не е осудуван за кривични дела4 пропи-
шани со Закон. 

II. Пријавените кандидати треба да изготват 
програма за економскиот развој на задругата. 

III. Кон молбата кандидатите задолжително 
прилагаат: 

—.оригинални документи за степенот на струч-
носта; 

— докази дека не се осудувани за кривични де-
ла пропишани со закон. 

IV. Молбите со комплетна документација се 
доставуваат во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсов во управата на Задругата. 
Молбите без комплетна документација и ^ б л а г о -
времено доставени не се земаат предвид. (53) 
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Конкурсната комисија на Монтажно-производ-
ната работна организација „ЧЕЛИК" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на работната организа-
ција 

Кандидатите покрај општите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка — ма-
шински отсек или 

— виша стручна подготовка — економска на-
сока или да е 

— висококвалификуван работник, 

— да имаат работен стаж 8 години, со тоа што 
• најмногу 5 години да раководел со производство и 

монтажа на челични конструкции и оранжерии, 

— да е морално-политички подобен. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (50) 

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ ООЗТ ИНСТИТУТ З А ПОЛЈОДЕЛСТВО 
И ГРАДИНАРСТВО — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 

— еден виш научен соработник или научен 
советник во Заводот за градинарство и цвеќарство, 

— реизбор на еден асистент во Заводот за ф у -
ражно производство. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и согласно донесениот Правилник за утврду-
вање на критериуми за пополнување на наставни-
те, научните и стручните звања на РО Земјодел-
ски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за полјоделство и градинарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (52) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 10/76), Соб-
ранието на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор (реизбор) на претседател 
на Општинскиот суд во Охрид и избор на еден 
судија на Општинскиот суд — Охрид 

Услови: 
— кандидатот да е државјанин на СФРЈ, 

-— да е дипломиран правник со потребно иску-
ство и стручно знаење со положен правосу-
ден испит и 

— да има морално-политички квалитети за вр-
шење на судската функција . 

Рокбт за пријавување на заинтересираните 
кандидати трае 15 дена од денот на објавувањето. 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
доставуваат до Собранието на општината Охрид — 
Комисија за избори и именувања во гореназна-
чениот рок. 4 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ОХРИД 
— Комисија за избори и именувања — 

СОДРЖИНА 
Страна 

67. Автентично толкување на член 118 став 
1 од Законот за високото образование — 137 

68. Автентично толкување на член 117-а од 
Законот за високото образование — — 137 

69. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 38/81 од 17 декември 1981 година 137 

\ Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

ПРИЛЕП 
131. Одлука за висината на износот на по-

мошта за спрема на новородено дете — 138 
132. Одлука за надоместок на патните тро-

шоци на осигурените лица кои се упа-
туваат на преглед и лекување во друго 
место — — — т— — — — — — 139 

133. Одлука за висината на износот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош — 140 

134. Одлука за изедначување на здравстве-
ната заштита и права од здравственото 
осигурување на осигурениците — земјо-
делци со правата на осигурениците ра-
ботници — — — — — — — — 141 
СТРУМИЦА 

135. Одлука за стапките на придонесите за 
здравствено осигурување на работниците 
и стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во 
странство во 1982 година — — — — 141 

136. Одлука за утврдување стапките на при-
донесот од' катастарскиот приход и па-
ушалниот придонес по член на дома-
ќинство и по домаќинство за здравстве-
но осигурување на земјоделците — Стру-
мица за 1982 година — — — — — 142 

137. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користењето на здрав-
ствената заштита по избор од осигурени-
ците на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица 142 

138. Одлука за условите по кој се смета дека 
осигуреникот издржува членови на по-
широкото семејство и дека членот на 
семејството - нема сопствени приходи 
доволни за издржување — — — — 143 

139. Одлука за надоместок на патните тро-
шоци. и трошоците за исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време 
на патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствена-
та заштита — — — — — — — — 143 

140. Одлука за висината на надоместокот на 
погребните трошоши и посмртната по-
мош на осигурените лица — — — — 144 

141. Одлука за висината на помошта за спре-
ма на секое новородено дете — — — 145 
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