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192. 
Врз основа на член 92 став 4 од Законот за 

основното училиште („Службен весник на СРМ" 
бр. 7/69) и член 124 став 6 од Законот за средното 
,образование („Службен весник на СРМ" бр. 24/70), 
републичкиот секретар за образование, наука и 
култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СТРУЧНОТО И ПЕ-
ДАГОШКОТО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И УЧИ-

ЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците на основното училиште и училиштата 
за средно образование (стручно и педагошко усо-
вршување на наставниците) се организира согла-
сно со одредбите на член 92 од Законот за основ-
ното училиште, член 124 од Законот за средното 
образование и овој правилник. 

Член 2 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се организира за секоја наставна дис-
циплина одделно или за две и повеќе сродни на-
ставни дисциплини по кои наставниците изведу-
ваат настава. Како наставна дисциплина во смис-
ла на овој правилник се смета и одделенската на-
става во основното училиште и практичната на-
става во училиштата за средно образование. 

Член 3 
Стручното и педагошко усовршување на на-

ставниците се организира: 
— за наставниците на основното училиште на 

соодветните групи за образование на наставници 
на педагошките академии во Скопје, Битола и 
Штип и Вишата школа за физичка култура во 
Скопје; 

— за наставниците на училиштата за средно 
образование на соодветните групи за образование 
на наставници на Филозофскиот и Природно-ма-
тематичкиот факултет во Скопје и на Високата 
музичка школа во Скопје. 

Ако на високошколските установи од претход-
ниот став нема организирано соодветна група за 
образование на наставници за наставните дисци-
плини по кои наставниците изведуваат настава, 
стручното и педагошкото усовршување за тие дис-
циплини го организира Републичкиот завод за 
унапредување на школството. 

Стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците кои изведуваат одделенска настава во 
основните училишта Може да се организира и по 
пунктови во разни места во Републиката. 

Член 4 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците го изведуваат наставници и научни 
работници по соодветните наставно-научни дисци-
плини на високошколските и научните установи, 
како и истакнати наставници и други педагошки 
стручњаци на основното училиште и училиштата 
за средно образование што ќе ги ангажира висо-
КОШКОлската институција, според програмата од 
член 6 и 7 на овој правилник. 

П. ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО 
УСОВРШУВАЊЕ 

Член 5 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува според утврдена програма 
за секоја наставна дисциплина. 

Програмата за стручното и педагошкото усо-
вршување на наставниците ја утврдуваат високо-
школските установи за образование на наставни-
ци и Републичкиот завод за унапредување на школ-
ството, во соработка со научните установи, про-
светно-културните служби на општинските собра-
нија, основните училишта и училиштата за сред,но 
образование и нивните заедници, како и струч-
ните здруженија на наставниците. 

Член 6 
Програмата за стручно и педагошко усовршу-

вање на наставниците содржи: 
1. Материјали што ќе се обработуваат со цел 

за запознавање на наставниците со новите науч-
ни, технички и технолошки достигнувања во об-
ласта на наставната дисциплина по која изведу-
ваат настава; 

2. Материјали што ќе се обработуваат како 
практични задачи односно педагошко-психолошки 
теми со цел за запознавање на наставниците со 
новите достигања во областа на педагогијата, ди-
дактиката, педагошката психологија и методиката 
на наставната дисциплина. 

Со програмата се определува и библиографи-
јата и други материјали во кои се обработува те-
матиката што е предмет на стручното и педагош-
кото усовршување како и пројавените позитивни 
иницијативи, новации и постигнати резултати во 
работата на најдобрите наставници и образовно-
воспитни установи и други психолошко-педагош-
ки институции. 

Член 7 
Утврдената програма за стручно и педагошко 

усовршување, Републичкиот завод за унапредува-
ње на школството им ја доставува на сите основ-
ни училишта и училишта за средно образование 
најдоцна два месеци пред повикувањето на на-
ставниците на стручно и педагошко усовршување. 
Со програмата се запознаваат наставниците што 
ќе бидат повикани на стручно и педагошко усо-
вршување. 

При доаѓањето на стручно и педагошко усо-
вршување наставниците можат да донесат свои 
самостојни трудови, преку кои ќе се согледа нив-
ното индивидуално стручно и педагошко усовр-
шување (извештај за резултатите од истражувач-
ката работа, обработка на тема, концепт за учеб-
ник, модел на ново наставно средство и слично). 

Ш. ТЕК НА СТРУЧНОТО И ПЕДАГОШКОТО 
УСОВРШУВАЊА НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Член 8 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците се изведува во текот на учебната го-
дина и трае најмалку 10 работни дена. 

Времето на изведувањето на стручното и пе-
дагошкото усовршување на наставниците го опре-
делуваат високошколските установи и Републич-
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киот завод за унапредување на школството, во до-
говор со основните училишта и училиштата за 
средно образование. За времето на изведувањето 
на стручното и педагошкото усовршување на на-
ставниците се известуваат сите основни училишта 
и училиштата за средно образование, најдоцна два 
месеци пред почетокот на стручното и педагошко-
то усовршување. 

Член 9 
На стручно и педагошко усовршување се по-

викуваат наставниците кои во текот на учебната 
година навршуваат две, седум, дванаест и седум-
наесет години наставнички стаж. 

Член 10 
За упатување на наставниците на стручно и 

педагошко усовршување, училиштето поднесува 
пријава до Републичкиот завод за унапредување 
на школството најдоцна еден месец пред почето-
кот на стручното и педагошкото усовршување. 
Копија од пријавата се доставува и до надлеж-
ната просветно-педагошка служба на општинското 
собрание. 

Образецот на пријавата е составен дел на овој 
правилник. 

Член 11 
За работата на стручното и педагошкото усо-

вршување на наставниците се води евиденција и 
тоа: 

1. дневник на работата; и 
2. евиденција за наставниците што биле на 

стручно и педагошко усовршување и за постигна-
тите резултати. 

Евиденцијата од претходниот став ја води ви-
сокошколската установа на која се организира 
стручното и педагошкото усовршување односно Ре-
публичкиот завод за унапредување на школството. 

Член 12 
Резултатите што наставниците ги постигнуваат 

во текот на стручното и педагошкото усовршува-
ње се следат и проверуваат на погоден начин. 

За постигнатите резултати во стручното и пе-
дагошкото усовршување високошколската устано-
ва односно Републичкиот завод за унапредување 
на школството на секој наставник му издава пис-
мена потврда во која го изнесува своето мисле-
ње за степенот на неговото стручно и педагошко 
усовршување. 

Наставникот кој на стручното и педагошкото 
усовршување на кое бил повикан во роковите од 
член 10 став 1 на овој правилник не постигнал 
задоволит,елни резултати може да биде повикан на 
стручно и педагошко усовршување и вон од тие ро-
кови. 

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО 
УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Член 13 
За наставниците кои не навршиле две години 

наставнички стаж (наставници-почетници) надлеж-
ната прОсветно-педагошка служба во соработка со 
високошколските установи за образование на на-
ставници организира посебни форми на стручно и 
педагошко усовршување како што се: следењ,е на 
работата на наставниците — почетници, семинари 
и консултации за стручно-методската работа на на-
ставниците-почетници и слично. 

За следењето на работа-ва на наставниците — 
почетници, надлежната просветно-педагошка служ-
ба, по предлог на училиштето во кое наставникот 
— почетник изведува настава, определува поискусен 
наставник (ментор) кој во текот на следењето вр-
ши увид во работата на наставникот — почетник 
и организирано и систематски му дава насоки и 
совети во неговата работа. 

Семинарите и консултациите за стручно-метод-
ската работа на наставниците — почетници ги ор-
ганизира надлежната просветно-педагошка служба. 
На нив се обезбедуваат стручно-методски и други 
прашања во врска со практичната работа на настав-
ниците-почетници. 

Член 14 
Наставниците стручно и педагошки се усовр-

шуваат и по пат на посетување на посебни курсе-
ви, советувања, симпозиуми, и други форми што ги 
организираат установи за образование на наставни-
ци, научни институции, органите на просветно-педа-
гошката служба и соодветните стручни здруженија. 

Член 15 
За наставниците кои изведуваат настава по 

предметите за кои на високошколските установи 
нема организирано група за образование на настав-
ници, се организира и посебно педагошко усовршу-
вање, согласно одредбите на член 124 став 3 од За-
конот за средното образование. 

Педагошкото усовршување од претходниот став 
се организира на педагошката група предмети на 
Филозофскиот факултет во Скопје. 

Одредбите на овој правилник што се однесуваат 
на стручното и педагошко усовршување на настав-
ниците сходно се применуваат и на организацијата 
на педагошкото усовршување на наставниците од 
став 1 на овој член. 

Член 16 
Стручното и педагошкото усовршување на на-

ставниците од член 16—18 на овој правилник, не 
влијае на обврската на наставниците за стручно и 
педагошко усовршување од член 10 на овој правил-
ник, освен во случаите од член 12 на овој правил-
ник. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Одребите од овој правилник сходно се примену-

ваат и на стручното и педагошкото усовршување на 
воспитачите на установите за предучилишното вос-

питување и во ученичките домови. 

Член 18 
Свет правилник влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Број 07-2107/1 
2. јули 1971 година 

Скопје 
Го заменува 

Републичкиот секретар за образование, 
наука и култура 
Републички секретар 

за правосудсво, 
Димче Козар, с. р. 

193. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за ве-

теринарната служба („Службен весник на СРМ" бр. 
39/67), републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
ЗА ДИПЛОМИРАН ВЕТЕРИНАР, ВЕТЕРИНАР И 

ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИЧАР 

Член 1 
Во Правилникот за полагање стручен испит за 

дипломиран ветеринар, ветеринар и ветеринарен 
техничар („Службен весник на СРМ" бр. 30/68) 
членот 5 се заменува со два нови члена 5 и 5а, 
кои гласат: 
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„Член 5 
Општиот дел на стручниот испит за дипломи-

ран ветеринар и ветеринар се состои од следните 
предмети: 

1. Уставен систем на СФРЈ; 
2. Управна постапка и управни спорови; 
3. Права и должности од работните односи; 
4. Основни права од социјалното осигурување; 
5. Финансирање на општествено-политичките 

заедници и органите на управата; 
6. Општи прописи за работните организации; 
7. Одредби од кривичниот законик за кривичните 

дела против службената должност и кривичните де-
ла што се поврзани со функцијата на ветеринарен 
стручњак. 

Член 5а 
Општиот дел на стручниот испит за ветеринарен 

техничар, се состои од следните предмети: 
1. Општествено-политичко уредување на СФРЈ; 
2. Основни одредби на управната постапка; 
3. Основни права и должности од работните од-

носи; 
4. Основни права од социјалното осигурување; 
5. Средства за работа на органите на управата; 
6. Одредби од кривичниот законик за кривични-

те дела против службената должност и кривичните 
дела што се поврзани со функцијата на ветеринарен 
стручњак" 

Член 2 
Член 8 се менува и гласи: 
„Посебниот дел од стручниот испит за ветери-

нарен техничар се состои од следните предмети: 
1. Познавање и отстранување на поважните до-

биточни заразни болести што се јавуваат во Соци-
јалистичка Република Македонија; 

2. Познавање и отстранување на поважните ин-
вазиони болести што се јавуваат во Социјалистичка 
Република Македонија; 

3. Познавање на некои стручно-технички работи 
од хигиената на прехранбените производи од жи-
вотинско потекло; 

4. Познавање на расите говеда, овци. свињи и 
кокошки што се застапени во Републиката; техника 
на вештачкото осеменување; прва помош при теле-
но, јагнење и прасење; 

5. Прописи за организацијата на ветеринарната 
служба и други ветеринарни прописи." 

Член 3 
Член 9 се менува и гласи: 
„Испитната комисија се состои од претседател и 

два члена. Претседателот и членовите на комиси-
јата истовремено се испитувачи. 

Со решението за именување претседател и чле-
нови на испитната комисија се одредува и ист број 
заменици, потребен број испитувачи и записничар". 

Член 4 
Во програмата за посебниот дел на стручните 

испити во главата: „Посебен дел на стручниот испит 
за ветеринарен техничар" целиот текст се менува и 
гласи: 

„1. Познавање и отстранување на поважните до-
биточни заразни болести што се јавуваат во Соци-
јалистичка Република Македонија: 

— Биологија на микроорганизмите и нивната 
распространетост во природата; 

— Настанување на инфекција кај животни, 
— Имунитет, негово создавање; 
— Појава и развиток на заразнит,е болести. Из-

вори на инфекција. Основни знаци за распознавање 
и мерки за сузбивање, отстранување и лекување на 
следните заразни болести: лигавка и шап, туберку-
лоза кај домашните животни, бруцелоза ка ј домаш-
ните животни, антракс, шушкавец, бес, сакагија, 
чума кај свињите, црвеница кај свињите, чума ка ј 
живината, заразна кривотница ка ј овците, ентеро-
токсемија кај овците, колера кај живината, салмо-
нелоза ка ј свињите, живината, овците, кравите и 

коњите, тифус мај кокошките и бел пролив ка ј пи-
лињата, причини за абортусите (вибриоза, салмоне-
лоза, лептоспироза, листериоза, вирусни абортуси); 

— Земање и пакување на материјал за лабора-
ториски преглед; 

— Правање на размаз од заразен материјал; 
— Дезинфекциони средства и нивната употреба; 
— Дезинфекција на штали, инкубатори, пазари 

за добиток, утоварен рампи и превозни средства; 
— Лична дезинфекција; 
— Стерилизација на шприцеви и игли; 
— Заштитни вакцинации; 
— Ракување со ветеринарни биолошки средства; 
2. Прзнавање и отстранување на поважните ин-

вазиони болести што се јавуваат во Социјалистич-
ка Република Македонија: 

— Причини за раширеноста на инвазионите бо-
лести; 

— Познавање, профилакса, лекување и мерки за 
отстранување на следните инвазиони болести: кра-
ста кај овците, коњите и говедата, кокцидиоза 
кај живината и зајаците, пироплазмоза ка ј го-
ведата, овците и коњите, метилавост, ехинококо-
за, бобичавост кај свињите и говедата, аскаридо-
за ка ј свињите и коњите; желудечно-цревна и 
белодробна стронгилоза, хиподермоза, ектопара-
зити кај домашните животни и трихина; 

— Испраќање на материјал за паразитолош-
ки преглед; 

— Дезинсекција и дератизација; 
— П р и н ц и п и на профилаксата на одделни 

инвазиони болести; 
— Дехелментизација на кучиња; 
— Борба со ектопаразитите ка ј домашните жи-

вотни и начин на применувањето на инсектициди, 
игзодоциди и акарициди. 

3. Познавање на некои стручно-технички ра-
боти од хигиената на прехранбените производи од 
животинско потекло: 

— Важност на прегледот на прехранбените 
продукти од животинско потекло за здравјето на 
луѓето; 

— Отстранување на кланичните конфискати и 
отпадоците односно нивното искористување; 

— Дезинфекција на кланица; 
— Трихиноскопски преглед на свинско месо; 
— Земање и испраќање на проби од месо и 

месни производи за лабораториски преглед; 
— Транспорт на месо и месни производи; 
— Одредување масленоста на млекото; 
— Одредување специфичната тежина на мле-

кото ; 
— Земање и испраќање на млеко и млечни 

производи за лаборатории преглед (квалитативен 
и бактериолошки); 

— Хигиена на молзењето; 
— Испитување киселоста на млекото; 
— Пастеризација и стерилизација на млеко-

то; и 
— Овоскопирање на јајца. 
4. Познавање на расите говеда, овци, свињи 

и кокошки што се застапени во Републиката; тех-
ника на вештачкото осеменување, прва помош при 
д-елење, јагнење и прасење: 

— Раси говеда застапени во Републиката и 
можност за нивното подобрување со вештачко осе-
менување; 

— Раси овци застапени во Републиката и мож-
ност за нивното подобрување со вештачко осеме-
нување ; 

— Раси бикови што се употребуваат за вештач-
ко осеменување во СРМ; 

— Раси свињи и кокошки застапени во Ре-
публиката; 

— Улогата на вештачкото осеменување во уна-
предувањето на говедарството, овчарството и сви-
њарството и спречувањето на коиталните инфек-
ции; 

— Економско значење на вештачкото осемену-
вање на домашни животни; 
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— Постапка за добивање на сперма од бико-
ви, овци и нерези; 

— Опрема за добивање и апликација на спер-
ма; 

— Макроскопски и микроскопски прегледи на 
сперма; 

— Оцена на сперма и техника на разредува-
ње кај одделни видови животни; 

— Конзервирање, чување и транспорт на спер-
ма; 

— Техника на осеменување ка ј крави, овци и 
свињи; 

— Знаци на еструс ка ј одделни видови живот-
ни; 

— Евиденција на вештачкото осеменување; 
— Прв,а помош при телење, јагнење и прасе-

нце. 
5. Прописи за организацијата на ветеринарната 

служба и ветеринарни прописи: 
— Прописи за организацијата на ветеринар-

ната служба; 
— Прописи за превенирањето и сузбивањето 

на добиточните заразни и паразитни болести; 
— Прописи за хигиенска контрола на пре-

хранбените производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло сврзани со надлежноста на 
ветеринарниот техничар; и 

— Прописи за репродукцијата и вештачкото 
осеменување. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 11-1123/1 
12 јули 1971 год. 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство 
инж. Трајко Апостоловски, с. р. 

194. 
Републичкиот секретар за правосудство, врз 

основа на чл. 126 ст. 1 точ. 1 од Законот за извр-
шување на казните лишување од слобода, мер-
ките за безбедност и воспитните мерки го доне-
сува следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ПРИ-
ПАДНИЦИТЕ НА СТРАЖАТА НА КАЗНЕНО -

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО -
ПОПРАВНИОТ ДОМ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определуваат 

условите и начинот на добивањето на службена 
легитимација, формата и овластувањата што про-
излегуваат од истата. 

Член 2 

Службена легитимација за припадниците на 
стражата (во понатамошен текст легитимација) се 
издава на сите припадници на стражата на каз-
нено-поправните установи и Воспитно-поправниот 
дом (во понатамошен текст припадник на стра-
жата). 

Службена легитимација може да се издаде и 
на други работници на казнено-поправните уста-
нови, Воспитно-поправниот дом и затворите за из-
вршување на притвор. Кои работници на овие ус-
танови ќе добијат легитимации, решава органот 
што ги издава, на предлог од управителот на каз-
нено-поправната установа и Воспитно-поправниот 
дом. 

Член 3 
Легитимацијата служи само за службена упо-

треба. 
Припадникот на стражата е должен да посе-

дува и лична карта како и другите граѓани, за ле-
гитимирање кога не е на службена должност. 

Член 4 
Легитимации за сите припадници на стражата 

издава Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство. 

Член 5 
Легитимацијата се издава со рок на важење 

од десет години. 
При промена на легитимацијата се става но-

ва фотографија. 
Член 6 

Легитимацијата не смее да се носи во стран-
ство или да се даде на друго лице на послуга. 

Член 7 
За издадените легитимации на припадниците 

на стражата се води евиденција во Републичкиот 
секретаријат за правосудство. 

Евиденцијата за издадените легитимации ги 
содржи овие податоци: име, презиме и звање на 
лицето на кое се издава легитимацијата, регистар-
ски број, ознака на. серијата и серискиот број на 
легитимацијата, датум на издавањето и назив на 
установата во која се наоѓа на работа лицето на 
кое се издава легитимацијата. 

Член 8 
Податоците врз основа на кои се издава леги-

тимацијата и фотографијата се оверуваат од упра-
вителот на казнено-поправната установа и Воспит-
но" поправниот дом. 

Член 9 
Кога припадникот на стражата ќе ја изгуби 

легитимацијата или на друг начин остане без неа, 
должен е тоа веднаш, а најдоцна во рок од три 
дена од денот на изгубувањето, да го извести уп-
равителот на казнено-поправната установа и Вос-
гитно-поправниот дом. 

Управителот од ставот 1 на овој член е дол-
жен, веднаш да го извести Републичкиот секре-
таријат за правосудство заради бришење на из-
губената легитимација од евиденцијата за издаде-
ните легитимации и да ја огласи за неважечка 
преку „Службен весник на СРМ". 

Член 10 
Легитимацијата се издава на припадникот на 

стражата уз потпис ма потврда што содржи: име, 
презиме и звање на лицето на кое се издава ле-
гитимацијата, регистарски број, серија и серискиот 
број на легитимацијата и датум на издавањето. 

При издавањето на нова легитимација од при-
падникот на стражата се одзема легитимацијата 
издадена според досегашните прописи. 

Одземената легитимација се доставува на ор-
ганот кој ја издал. 

Член 11 
Припадникот на стражата на кого ќе му пре-

стане службата или што ќе биде распореден на 
работно место на кое не мора да има легитима-
ција, должен е при приемот на решението за пре-
станокот на работата односно решението за рас-
поредување на друго работно место, да ја преда-
де легитимацијата на управителот на установата 
во која се наоѓа на работа. 

Управителот на установата е должен таквата 
легитимација да ја достави на Републичкиот се-
кретаријат за правосудство. 

Член 12 
Образецот на легитимацијата може да го пе-

чати само работна организација што за тоа ќе ја 
овласти Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство. 
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Форма и содржина на легитимацијата 

Член 13 
Образецот на легитимацијата е со големина 

7 х 9,5 см. 
Кориците на легитимацијата се од кожа или 

скај во црна боја. 
На првата страница на кориците е втиснат гр-

бот на Републиката. 
Предната страница содржи натпис „Социјалис-

тичка Република Македонија, Републички секре-
таријат за правосудство", назив „Службена леги-
тимација", место за фотографија со големина 
25 х 3 см., простор каде што се запишува името 
и презимето на припадникот на стражата на кого 
му се издава легитимацијата, називот на установа-
та каде се наоѓа на работа, датум и место на из-
давање на легитимацијата и место за потпис на 
лицето овластено да ја потпишува легитимаци-
јата. 

На легитимацијата се втиснува печат од орга-
нот што ја издал, а ја потпишува републичкиот 
секретар за правосудство. 

На задната страница од легитимацијата е от-
печатена ознака на регистарскиот број, серијата 
и серискиот број. а под нив се отпечатени овла-
стувањата на припадникот на стражата и на дру-
гите работници на кои се издава легитимација. 

Член 14 
Образецот на легитимацијата е приложен кон 

овој правилник и е негов составен дел. 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0708-1363 
20 јули 1971 година 

Скопје 
Републички секретар за правосудство, 

Димче Козаров, с. р. 

195. 
Врз основа на член 96 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 16/70), 
републичкиот секретар за народно здравје и со-
цијална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ВО СЛУЖБИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Центарот за социјална работа односно органот 

на управата за социјална заштита на општината 
во која не постои центар за социјална работа 
(служба за . социјална заштита) евиденцијата и 
документацијата ја води според одредбите на овој 
правилник. 

Член 2 
Евиденцијата и документацијата на службата 

за социјална заштита ја сочинуваат регистарот на 
корисници, личниот картон на корисниците на ус-
луги и досието на корисникот. 

Р е г и с т а р 

Член 3 
Во регистарот на корисници (регистар) се ре-

гистрираат сите лица што се пријавени за одре-
дена услуга од службата за социјална заштита. 

Член 4 
Регистарот е укоричена книга со цврсти ко-

рици со најмногу 500 страни квалитетна бела хар-
тија, со димензии 29,5 х 21 см., чии хоризонтални 
линии се одделени една од друга 2,5 см. и содр-
жина според образецот што е составен дел од 
овој правилник. 

Член 5 
Упис во регистарот се врши веднаш по при-

јавување на секој нов случај. 

Член 6 
Уписот во регистарот се врши читко со мас-

тило. Погрешниот упис се прецртува со означува-
ње дека се работи за погрешен упис. 

Личен картон 

Член 7 
Личниот картон на корисниците на услуги на 

социјална заштита (личен картон) се пополнува 
при стручната обработка на секое поодделно лице 
кое побарало определена услуга, а е запишано во 
регистарот. 

Член 8 
Личниот картон се води во картотека устро-

ена по азбучен ред. 

Член 9 
Личниот картон се состои од квалитетен кар-

тон во бела (за децата) и отворено зелена боја (за 
возрасните), со димензии 28,5 х 21,0 см. според 
образецот што е составен дел рд овој правилник. 

Член 10 
Личниот картон се пополнува веднаш со по-

јавувањето на нов случај. За едно лице се отвора 
само еден картон. 

Член 11 
Во колку се работи за случаи кога службата 

дава мислење на судот поради бракоразвод, во ре-
гистарот ќе се упише само најмладото дете од тој 
брак и на негово име ќе се формира личен кар-
тон. Останатите деца (браќа и сестри) ќе се ис-
кажат во личниот картон од најмладиот член. Ако 
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во случајот покрај бракоразводниот спор постои 
и друг социјален проблем кој бара друг брод на 
услуга од службата (на пример воспитна запуште-
ност), ќе се пристапи кон формирање на личен 
картон и ќе се изврши упис во регистарот и на 
тој член од домаќинството. 

Член 12 
Личниот картон се пополнува со машина за 

пишување. 
Картотеката со лични картони се чува во за-

клучени кутии или фиоки. 

Член 13 
Кога уписите во одреден личен картон не мо-

жат да се вршат поради пополнетост, се форми-
ра друг личен картон кој го носи истиот број но 
со ознака римско „П", односно „III" итн. Испол-
нетиот личен картон се соединува со новоформира-
ниот. 

Член 14 
Кога ќе престане потребата за натамошна ра-

бота и пратење на одреденото лице, личниот кар-
тон и досието се ставаат во „мирување" што исто-
времено се забележува и во регистарот. 

Во случај на повторна потреба личниот картон 
односно досието повторно се активира и се дос-
тавува на задолженото лице во службата, при што 
во регистарот се става и констатација за тоа. 

Член 15 
Во колку дојде до повторување, повторното 

активирање на предметот се врши врз основа на 
поранешниот упис во регистарот и личниот кар-
тон. 

Член 16 
Секоја служба за социјална заштита во квад-

р а н т на десната ,страна од личниот картон впи-
шува соодветна шифра (белег) за секој корисник, 
според описот на шифрите што се составен дел 
на овој правилник. 

Член 17 
Видот на корисниците на социјална заштита 

го одредува лицето што работи на односниот слу-
чај, имајќи ги во вид симптомите ка ј лицата и 
соодветната документација. 

Кога видот на корисникот се одредува врз ос-
нова на наод на лекарска комисија, а таков не 
се содржи во списите, случајот привремено се 
става" во видот „останати корисници" или некој 
друг соодветен вид, 

Ако кај едно исто лице се појавуваат симпто-
ми за два или повеќе вида на социјални случаи, 
(едниот од нив се одредува како основен, а дру-
гите како споредни, тргнувајќи од тоа кој вид во 
јадениот случај преовладува и во извесна смис-
ла придонесува да се јават другите споредни ви-
дови, како и од тоа кон кој вид претежно ќе се 
усмери интервенцијата на службата за санирање 
на случајот. 

Д о с и е 

Член 18 
За секој корисник на услугите на социјална-

та заштита се води досие. 
Во случај во едно семејство да има повеќе ко-

рисници на социјална заштита, за нив се форми-
ра заедничко досие. 

Досието ги содржи актите и останатата доку-
ментација (уверенија, решенија, анамнези и др.) 
со која се утврдува категоријата на корисникот 
и обликот на социјалната заштита што ја корис-
ти, се до ставање на случајот во мирување. 

Член 19 
Воведувањето на регистарот, формирање на 

личниот картон и досиејата за постојните активни 
корисници на социјална заштита, според овој пра-
вилник, ќе се врши во рок од четири месеци по 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 20 
Службите за социјална заштита доставуваат 

годишен статистички извештај со сите податоци 
според овој правилник до Републичкиот завод за 
социјални прашања. 

Член 21 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 07-03-1475 
15 јули 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

Прилог бр. 1 

РЕГИСТАРОТ ГИ СОДРЖИ СЛЕДНИТЕ РУБРИКИ: 

1 2 3 4 5 

Прилог бр. 2 

СОДРЖИНА НА ЛИЧНИОТ КАРТОН 

— Регистарски број (редниот број на уписот 
во регистарот); 

— Дата на формирањ,е и дата на ставање во 
мирување; 

— Презиме, име, пол и адреса на барателот 
на услуга; 

— Место и дата на раѓање на барателот на 
услуга; 

— Занимање и школска, односно стручна спре-
ма на барателот на услугата; 

— Брачна состојба и брачно потекло на ба-
рателот; 

— Содржина (опис) на барањето на корисни-
кот на услугата; 

— Дијагноза (заклучоци на видот на социјал-
ниот проблем); 

— Мерки кои треба да се преземат; 
— Забелешка за контактите и нивната содр-

жина; 
— Преземени мерки; 
— Резултат — ефект од преземените мерки. 

Прилог бр. 3 

ОПИС НА ШИФРИТЕ ЗА ВИДОВИТЕ - КОРИС-
НИЦИ НА УСЛУГИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 

I. ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

1. Деца и младинци лишени од нормален се-
меен живот: 

1. 1. Деца и младинци без родители 
1. 2. Останати деца и младинци лишени од 

родителска грижа 
1. 3. Деца и младинци од материјално не-

обезбедени семејства 
1. 4. Деца и младинци на кои им е загро-

зено здравјето во семејството 
1. 5. Деца и младинци од семејства со по-

реметени односи 
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2. Деца и младинци со пореметувања во пове-
дението' (асоционални): 

2. 1. Воспитно запуштени деца и младинци 
2. 2. Малолетни престапници до 14 годиш-

на возраст 
2. 3. Малолетни престапници постари од 14 

години 

3. Деца и младинци попречени во психофизич-
киот живот: 

3. 1. Деца и младинци најтешко попрече-
ни во психофизичкиот развиток 

3. 2. Деца и младинци тешко попречени во 
психофизичкиот развиток 

3. 3. Деца и младинци умерено попречени 
во психичкиот развиток 

3. 4. Деца и младинци лесно попречени во 
психичкиот развиток 

3. 5. Деца и младинци — гранични случа-
еви на менталната ретардација 

4. Деца и младинци попречени во физичкиот 
развиток: 

4. 1. Слепи деца и младинци 
4. - 2. Слабовидни деца и младинци 
4. 3. Глуви деца и младинци 
4. 4. Наглуви деца и младинци 
4. 5. Деца и младинци со пореметувања во 

говорот и гласот 
4. 6. Останати деца и младинци попречени 

во физичкиот развиток 
5. Деца и младинци со комбинирани недоста-

тоци во физичкиот и психичкиот развиток 
6. Останати инвалидни деца и младинци (епи-

лептичари, психотичари, неуротичари. и др.) 
7. Останати деца и младинци корисници ма ус-

лугите на социјална заштита. 

П. ВОЗРАСНИ ЛИЦА 

1. Материјално необезбедени и за работа не-
способни возрасни лица 

2. Стари лица 
3. Инвалидни возрасни лица 

3. 1. Возрасни лица со оштетен вид 
3. 2. Возрасни лица со оштетен слух 
3. 3. Возрасни физички инвалидни лица 

(вклучувајќи ги и дистрофичарите и лицата со 
последици од церебрална парализа) 

3. 4. Возрасни лица попречени во психо-
ф и з и ч к а ^ развиток 

3. 5. Возрасни душевно и нервно болни ли-
ца (вклучувајќи ги и неуротичарите, епилептича-
рите, психотичарите и др.) 

3. 6. Возрасни лица со потешки хронични 
физички заболувања 

3. 7. Слепи лица — жртви на фашистич-
киот терор и граѓански жртви од војната 

4. Возрасни лица со асоционално поведение: 

4. 1. Скитници, просјаци и безделничи 
4. 2. Токсиномани (алкохоличари, наркома-

ни и др.) 
4. 3. Сексуални девијанти (проститутки, под-

водувачи и др.) 
5. Возрасни лица со проблеми во семејните од-

носи 
6. Возрасни социјално незгрижени за работа 

способни лица 
6. 1. Социјално незгрижени за работа спо-

собни лица попречени да се запослат поради се-
мејни причини 

6. 2. Социјално незгрижени за работа спо-
собни лица попречени да се запослат поради опш-
тествени причини 

7. Останати возрасни лица корисници на услу-
ги на службите за социјална заштита. 

196. 
Врз основа на член 96 став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ", 
бр. 16/70), републичкиот секретар за народно здра-
вје и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ КНИШКИ ЗА КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, со-
држината и употребата на здравствените книшки 
за корисниците на постојана материјална помош. 

Член 2 
Образецот со содржината на здравствената 

книшка е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Форматот на образецот на здравствената книш-

ка е со димензии: 12x8 см. 

Член 4 
Издадената здравствена книшка се воведува во 

книгата на издадени здравствени книшки при над-
лежниот орган за социјална заштита, која ги со-
држи следните рубрики: реден број, име и пре-
зиме — адреса на корисникот, број и дата на од-
луката за добиената материјална помош и забе-
лешка за промените. 

Член 5 
Со здравствената книшка се докажува правото 

на користење на здравствана заштита. 

Член 6 
Во здравствената книшка се внесува бројот на 

одлуката за видот и обемот на здравствена заш-
тита од надлежниот орган за социјална заштита 
и дата од кога таа важи, оверена со потпис и 
печат. 

Соуживател на постојана материјална помош 
има здравствена книшка според овој правилник 
која го носи бројот под кој е издадена здравстве-
ната книшка на носителот на постојана матери-
јална помош. 

Член 7 
Здравствената установа во здравствената книш-

ка на корисникот ја евидентира секоја укажана 
здравствена помош, односно траење на лекување-
то во здравствена установа. 

Член 8 
Ако корисникот на здравствена заштита се 

пресели во друга општина, ја задржува својата 
здравствена книшка со тоа што органот за соци-
јална заштита што ја издал книшката ќе забеле-
жи во книгата на издадените здравствени книшки 
престанок на здравствената заштита поради пре-
селување. 

Надлежниот орган за социјална заштита во но-
вото живеалиште (општина) во кое корисникот се 
преселува, врши заверка на здравствената книш-
ка и ја заведува во книгата на издадените здрав-
ствени книшки во таа општина. 

Член 9 
Здравствената книшка може да се замени во 

следните случаи: 
а) кога поодделни страници се пополнети; 
б) кога корисникот на здравствената книшка го 

смени името; 
в) кога истата е многу оштетена и не може 

повеќ,е да се користи односно кога е изгубена со 
тоа што претходно изгубената книшка органот ќе 
ја огласи за неважна во службено гласило. 
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Замената на здравствената книшка ја врши 
надлежниот орган за социјална заштита. 

Новата здравствена книшка се издава под ист 
број и носи ознака „ЗАМЕНЕТА". 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 05-01-210 
15 јули 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

197. 
Врз основа на член 73 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 16/70), 
републичкиот секретар за народно здравје и со-
цијална политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИОТ НАДЗОР НА 
УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Со ова упатство се регулира вршењето на 
стручниот надзор на установите за социјална за-
штита. 

2. За вршење надзор над стручната работа на 
одделна установа за социјална заштита, нејзина 
организациона единица, социјален и друг стру-
чен работник, надлежниот орган донесува реше-
ние. Со решението се именува стручно лице од-
носно членовите на стручна комисија што ќе го 
извршат надзорот и се определува целта и пред-
метот на надзорот. 

3. Надзор над стручната работа се врши по пат 
на редовен преглед на стручната работа и истиот 
ќе се врши најмалку еднаш во текот на годи-
ната, а по потреба и повеќе пати. 

Стручниот надзор ја опфаќа работата на ус-
тановата во целина, нејзините организациони еди-
ници и стручни работници, како и увид во со-
цијалната и друга стручна документација. 

4. При вршење надзор над стручната работа 
на установа за социјална заштита, посебно ќе се 
опфати: 

а) насоченост на установата со оглед на целта 
и нејзините задачи, организација на работата на 
поодделни служби и работни единици, методи на 
работа на поодделни служби и работни единици, 
методи на работа на поодделни профили струч-
ни работници, начин на соработка со други ус-
танови, органи и организации, евиденција и доку-
ментација во установата, прием и отпуштање на 
штитеници, положбата на штитениците и др.; 

б) материјални услови (просторни услови, ло-
кација, опрема, потребни средства за работа, фи-
нансиски можности за работа, смештајни услови, 
исхрана и др.); 

в) кадровската состојба (школска и стручна 
подготовка, стручна оспособеност, работно искуство 
на работниците и др.). 

5. Комисијата за стручен надзор доставува за-
писник и извештај за установената положба во 
врска со стручната работа во установата за соци-
јална заштита во пет примероци на органот што 
го определил надзорот. 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-01-210 
15 јули 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

198. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката за распи-
шување избори за членови на Совет на Централ-
ното основно училиште „Лирија" во с. Србица, оп-
штина Кичево бр. 02-296/1 од 30 август 1970 го-
дина, по јавната расправа одржана на 30 јуни 
1971 година, донесе, 

О Д Л У К А 

1. Одлуката за измени и дополнувања на Ста-
тутот на Централното основно училиште „Лирија" 
во с. Србица, општина Кичево, донесена од работ-
ната заедница на училиштето на седницата од 24 
април 1970 година под бр. 01-171/1 и Одлуката за 
измени и дополнувања на статутот на училиште-
то, донесена од работната заедница на седницата 
од 16 април 1971 година бр. 01-171/1, што согласно 
ставот 4 на член 23 од Законот за основното учи-
лиште (пречистен текст „Службен весник на СРМ" 
бр. 7/69) не се потврдени од општинското собрание, 
немаат правно дејство, ниту можат да се приме-
нуваат. 

2. Одлуката за распишување избори за члено-
ви на Совет на Централното основно училиште 
„Лирија" во с. Србица, општина Кичево, бр. 02-296/1 
од 30 август 1970 година не може да се спроведува. 

3. Разгледувајќи го предлогот на Собранието 
на општината Кичево за оценување уставноста и 
законитоста на Одлуката за распишување избори 
за членови на Совет на Централното основно учи-
лиште „Лирија" во с. Србица, означена во точката 
2 на ова решение. Уставниот суд на Македонија 
утврди дека работната заедница на училиштето 
на своите седници од 24 април 1970 година и 16 
април 1971 година донела одлуки за измени и до-
полнувања на статутот на училиштето и дека овие 
одлуки не се потврдени од Собранието на општи-
ната Кичево. Со оглед на тоа што одлуките за из-
менување и дополнување статутите на работните 
организации се донесуваат по иста постапка како 
и статутот и со оглед на тоа што означените од-
луки за изменување и дополнување статутот на 
училиштето согласно одредбите на ставот 4 на 
член 23 од Законот за основното училиште не се 
потврдени од надлежното општинско собрание, 
Уставниот суд на Македонија оцени дека овие од-
луки не се полноважни и дека, додека не бидат 
потврдени од Собранието на општината Кичево, 
немаат правно дејство, ниту можат да се приме-
нуваат. 

Уставниот суд исто така утврди дека Одлуката 
за распишување избори за членови на советот на 
училиштето бр. 02-296/1 од 30 август 1970 година е 
донесена на основа Одлуката за измени и допол-
нувања статутот на училиштето бр. 01-171/1 од 
24 април 1970 година, која не е потврдена од над-
лежното општинско собрание и дека поради тоа и 
таа не може да се спроведува. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија", во 
„Службен гласник на општината Кичево", како и 
во Централното основно училиште „Лирија" во с. 
Србица, на начин што со статутот на училиштето 
е определен за објавување на општите акти. 

У. бр. 3/71 
30 јуни 1971 година 
С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија. 

Перо Коробар, с.р. 
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199. 

Уставниот суд на Македонија, решавајќи го 
спорот за надлежност помеѓу Окружниот суд во 
Скопје и Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство во Скопје, настанат по повод 
на барањето на Александар Петковски, од с. По-
држиКоњ, општина Крива Паланка, во врска со 
користењето на водата од долот во месноста 
„Скок" во с. ПодржиКоњ, за наводнување на не-
говата бавча, по јавната расправа одржана на 8 
јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. За заштитата на правото на користење на во-
да за наводнување се надлежни да решаваат су-
довите од општа надлежност. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

3. Александар Петковски, од с. ПодржиКоњ, оп-
штина Крива Паланка, му поднес на Уставниот 
суд на Македонија предлог со барање да го ре-
ши спорот за надлежност помеѓу Окружниот суд 
во Скопје и Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство во Скопје, кои со свои ко-
нечни решенија се огласиле за ненадлежни за ре-
шавање на спорот настанат помеѓу Александар 
Петковски и Станоја ѓорѓиевски, двајцата од с. 
ПодржиКоњ, општина Крива Паланка, во врска со 
користењето на водата од долот во месноста „Скок" 
за наводнување на нивните имоти. 

На јавната расправа одржана на 8 јули 1971 
година Уставниот суд на Македонија утврди: 

а) Александар Петковски во јуни 1969 година 
му поднел на Општинскиот суд во Крива Палан-
ка тужба за службеност на вода со барање су-
дот да утврди дека тужениот Станоја ѓорѓиевски 
му пречи „на службеното користење на водата што 
ја користел од порано" и ,да го задолжи туже-
ниот „да му го признае правото на службеност 
на водата, со тоа да му овозможи редовно да ја 
користи водата за наводнување на бавчата, како 
што тоа го користел од порано". 

б) Општинскиот суд во Крива Паланка со своја 
пресуда П. бр. 276/69 од 4 август 1969 година го 
уважил тужбеното барање на Александар Петков-
ски, утврдил дека тужениот Станоја ѓорѓиевски 
му пречи на тужителот на „службеното користе-
ње на водата од долот во месноста „Скок" што ја 
користел од порано и го задолжил тужениот да 
му признае право на службеност на водата со тоа 
да му овозможи редовно користење на водата за 
наводнување на бавчата како што таа ја користи 
од порано, така што водата еден ден да ја корис-
ти тужителот, а еден ден да ја користи тужениот. 

в) Окружниот суд во Скопје, решавајќи по 
жалбата на тужениот Станоја ѓорѓиевски, со свое 
решение Гж. бр. 4046/69 од 3 јуни 1970 година ја 
уважил жалбата и пресудата на Општинскиот суд 
во Крива Паланка П. бр. 276/69 од 4 август 1969 
година ја укинал, а тужбата на Александар Пет-
ковски за утврдување право на службеност на 
вода ја отфрлил поради недопуштен редовен пат. 
односно апсолутна ненадлежност на судот. 

Според образложението на решението, Окруж-
ниот суд смета дека согласно членот 15 од Зако-
нот за процесна постапка предметниот спор не 
спаѓа во судска надлежност. Според неговото ста-
новиште во случајов не се работи за спор за служ-
беност, туку се работи за спор во врска со упо-
треба на вода, а водите се добро од општествена 
сопственост и со нив, согласно одредбите на чле-
новите 1 до 4 од Основниот закон за водите 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65, 50/68 и 60/70) 
и членот 22 од републичкиот закон за водите 
(„Службен весник на 'СРМ" бр. 28/65 и 25/67), уп-
равува одредена водостопанска организација, која 
е овластена да врши и распоред за употребата на 
водата за наводнување, а ако за територијата на 

општината не постои водостопанска организација, 
за употребата на водата е надлежен да решава 
органот на управата на Собранието на општина 
Крива Паланка. 

г) Одделнието за стопанство на Собранието на 
општината Крива Паланка, решавајќи по барање-
то на Александар Петковски за користење на во-
дата од долот во месноста „Скок" заради навод-
нување на неговиот имот, на основа членот 41 од 
Основниот закон за водите и членот 11 од репуб-
личкиот Закон за водите, како и на основа чле-
нот 206 од Законот за општата управна постапка, 
со свое решение бр. 07-1032 од 24 август 1970 го-
дина му одобрило на Александар Петковски да 
ја користи водата за наводнување од долот во ме-
сноста „Скок" рамноправно со Ѓорѓиевски Станоја 
и го задолжило Ѓорѓиевски Станоја да не му пре-
чи на Александар Петковски во рамноправното 
користење на водата за наводнување на неговата 
бавча. 

д) Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство решавајќи по жалбата на Станоја 
Ѓорѓиевски со свое решение под бр. 12 Уп. П. 75 
од 23 септември 1970 година, го огласил за ниш-
товно решението на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Крива Паланка бр. 07-
1032 од 24 август 1970 година, поради тоа што сме-
та дека од членот 41 од Основниот закон за во-
дите и членот 11 од републичкиот Закон за води-
не произлегува дека општинскиот орган на упра-
вата е надлежен да одлучува по предметното пра-
шање. Според мислењето на Републичкиот секре-
таријат во конкретниов случај се работи за одлу-
чување по повод на смеќавање во користењето на 
вода за наводнување на земјоделско земјиште, од-
носно за имотно-правно прашање кое се уредува 
по граѓанско-правен пат ,и доколку по таквото 
прашање заинтересираните странки не постигнат 
согласност, по спорот е овластен да одлучува само 
суд од општа надлежност. 

На основа на изнесеното Уставниот суд утвр-
ди дека Окружниот суд во Скопје и Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство во Ско-
пје, со свои конечни решенија се огласиле за не-
надлежни да одлучуваат по барањето на Алек-
сандар Петковски за користење на водата од до-
лот во месноста „Скок" за наводнување на него-
виот имот. 

4. Решавајќи го настанатиот спор за надлеж-
ност помеѓу Окружниот суд во Скопје и Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство во Скопје, Уставниот суд на Македонија ут-
врди дека за заштита на правото на користење на 
вода за наводнување се надлежни да ' решаваат 
судовите од општа надлежност и тоа поради след-
ното : 

Водите како општествена сопственост се до-
бро од општ интерес. Употребата и искористува-
њето на водите се врши според одредбите на Ос-
новниот закон за води („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 13/65, 50/68 и 60/70) и републичкиот Закон за 
води („Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и 25/67). 
Со одредбите на овие закони посебно се уредени 
условите под кои водостопанските и други органи-
зации, граѓанско-правните лица и граѓаните мо-
жат да се здобијат со одредени права во врска со 
употребата и искористувањето на водите, вклучу-
вајќи го и правото да ја користат водата за на-
воднување на земјоделски имоти. Употребата и 
искористувањето на водите посебно се уредени 
со одредбите на членовите 39—50 од Основниот 
закон за води и членовите 8—13 од републичкиот 
Закон за води, во кои се утврдени и органите што 
се надлежни да установуваат одредени права во 

врска со употребата и искористувањето на водите. 
Според одредбите на овие закони за установува-
ње на права од ваков вид не се надлежни судо-
вите од општа надлежност. 

Судовите од општа надлежност, согласно чл,е-
нот 2 од Основниот закон за судовите од општа 
надлежност, во границите на својата надлежност, 



Стр. 466 - Бр, 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 јули 1971 

меѓу другото, одлучуваат и за личните, имотните, 
работните и други права на граѓаните. Спрема тоа, 
бвие судови, доколку утврдат дека граѓанин во со-
гласност со законот се здобил со одделно право, 
с,е надлежни да обезбедат заштита на тоа негово 
право во случај на повреда или пречење на него-
вото' користење. 

Во конкретниов случај, граѓанинот Александар 
Петковски смета дека има право на наводнување 
на својата бавча со водата од долот во месноста 
„Скок", наведува дека во користењето на ова пра-
во му пречи граѓанинот Станоја Ѓорѓиевски и бара 
ова негово право да биде заштитено. На основа на 
податоците собрани во претходната постапка и,, по-
себно, на основа на увидот во предметот П. бр. 
276/69 на Општинскиот суд во Крива Паланка и 
предметот Гж. бр. 4046/69 на Окружниот суд во Ско-
пје, Уставниот суд утврди дека граѓанинот Алек-
сандар Петковски не бара установување на пра-
во на користење вода за наводнување, а само за-
штита на право кое, според неговото мислење, тој 
го има. Поради тоа, според становиштето на Ус-
тавниот суд, Општинскиот суд во Крива Палан-
ка е надлежен да утврди дали граѓанинот Алек-
сандар Петковски, навистина имал право на ко-
ристење на спорната вода за наводнување на не-
говиот имот и ако утврди дека според законски-
те прописи тој има такво право, овој суд е над-
лежен да обезбеди заштита на ова негово право. 

Со оглед на изнесеното, Уставниот суд на Ма-
кедонија ,на основа точката 7 од став 1 на член 
212 од Уставот на СР Македонија и членот 33 од 
Законот за Уставниот суд на Македонија, одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 22/71 
8 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

200. 

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24,/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и 
членот 102 и 2086 од Основниот закон за пензи-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање — Скопје, на седницата одржана на 16 јули 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 102 ОД ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Старосните, инвалидските и семејните пензии 
определени од пензиска основа во која не е пре-
сметан во целост или делумно личниот доход ос-
тварен во 1970 година, како и исклучителните пен-
зии остварени до 30 јуни 1970 година се усогла-
суваат дополнително според членот 102 од Ос-
новниот закон за пензиското осигурување. 

Усогласувањето на пензиите од претходниот 
став се врши така што износот на пензијата без 
заштитниот додаток претходно се зголемува за 
3,5% и на така зголемената пензија се додаваат 
30 динари. 

II 

На пензијата зголемена според одредбите на 
точката I од оваа одлука се додава износот на за-
штитниот додаток определен според Одлуката за 
граничниот износ на најниското пензиско прима-
ње, износот на заштитниот додаток и другите ус-
лови за добивање, користење и губење право на 
тој додаток („Службен весник на СРМ" бр. 8/71, 
18/71 и 27/71). 

III 

Како основица за усогласувањето на пензиите 
според оваа одлука служат износите на пензиите 
по извршеното усогласување според Одлуката за 
усогласување на пензиите, инвалиднините и до-
датокот за помош и нега според членот 97 и 102 
од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/70). 

IV 

Од усогласувањето по оваа одлука се исклу-
чуваат пензиите на воените осигуреници, како и 
пензиите на борците од Народноослободителната 
војна од пред 9 септември 1943 година и шпан-
ските борци на кои во 1971 година пензијата им 
беше повторно определена по гарантирана пензи-
ска основа од 990 динари. 

V 

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 
следува од 1 јули 1971 година. 

VI 

Усогласувањето на пензиите според оваа од-
лука ќе се изврши: 

1) на пензиите за кои решение е донесено до 
влегувањето во сила на оваа одлука — од Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување по 
службена должност, без донесување на писмено 
решение, и 

2) на пензиите за кои решение ќе се донесе 
по влегувањето во сила на оваа одлука — од над-
лежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање при донесувањето на решение за правото на 
пензија. 

VII 

Појаснеше а за примената на одделните одред-
би од оваа одлука дава Републичкиот завод за со-
цијално осигурување. 

VIII 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СКОПЈЕ 

Бр. 01-2032/1 
16 јули 1971 година 

Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 
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201. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), 
и членот 37 и 94 од Основниот закон за пензи-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање — Скопје, на седницата одржана на 16 јули 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 

/ ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 
ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШ-
ТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРА-

ВО НА ТОЈ ДОДАТОК 

I 
Во точката II од Одлуката за граничниот из-

нос на најниското пензиско примање за износот 
на заштитниот додаток и другите услови за обез-
бедување, користење и губење право на тој до-
даток („Службен весник на СРМ" бр. 8/71 и 18/71) 
бројката „450" се заменува со бројка „500" динари. 

И 
Определувањето на новиот износ на заштит-

ниот додаток според граничниот износ на најни-
ското пензиско примање утврден со точката I од 
оваа одлука на корисниците на тој додаток што 
ќе бидат затечени како такви на 1 јули 1971 го-
дина ќе се изврши од Републичкиот завод за со-
цијално осигурување по службена должност, без 
донесување на писмени решенија. 

По барање на корисникот на заштитниот до-
даток, надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување е должен да му издаде писмено ре-
шение за определување на износот на заштитниот 
додаток. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јули 1971 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-

ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
СКОПЈЕ 

Бр. 01-2034/1 
16 јули 1971 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, с. р. 

202. 
Врз основа на членот 35̂  став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и 
членот 106 став 2 од Основниот закон за инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/67), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување — Скопје на седницата одржана на^ 16 
јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КАЈ КОИ 

ИНВАЛИДНОСТА НАСТАПИЛА ПОРАДИ БО-
ЛЕСТ ИЛИ ПОВРЕДА ВОН РАБОТА 

I 
Во Одлуката за височината на материјалното 

обезбедување на инвалидите на трудот ка ј кои ин-
валидноста настапила поради болест или повреда 

вон работа („Службен весник на СРМ" бр. 8/67), 
по точката IV, се додава нова точка V која гласи: 

„Најнискиот износ на материјалното обезбеду-
вање определен според точките II до IV не може 
да биде помал од 50% од износот на минималниот 
личен доход утврден со закон". 

II 

Досегашната точка V станува точка VI. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јули 1971 година, 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СКОПЈЕ 

Бр. 01-2035/1 
16 јули 1971 година 

Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р 

203. 

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување — Скопје, на седницата одржана 
на 16 јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ПРИВРЕМЕНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИ-
ДИТЕ НА ТРУДОТ КОИ ЧЕКААТ ДА СТАПАТ 

НА РАБОТА 

I 

Привремениот надоместок на инвалидите на 
трудот од II и III категорија кои чекаат да стапат 
на работа, определен според членовите 121 и 122 
од Основниот закон за инвалидското осигурувањ.е 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 1/67, 
23/67 и 56/67), не може да биде помал од 50% од 
износот на минималниот личен доход утврден со 
закон. 

И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 јули 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СКОПЈЕ 

Бр. 01-2036/1 
16 јули 1971 година 

Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 
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204. 
Врз основа на член 1086 од Законот за изме-

ни и дополненија на Основниот закон за пензи-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
15/71) и исправката на Законот за дополненија на 
Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 16/71) и соодветните 
одредби на договорите за социјално осигурување 
на лицата кои вршат самостојна дејност, Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Скопје, на с,едницата одр-
жана на 16 јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ КОЕФИЦИЕНТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ УТВРДЕНИ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СО-
ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ 

ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ 

I 

На лицата кои вршат самостојна дејност осно-
виците на осигурувањето утврдени со договорите 
за социјално осигурување на тие лица, за 1971 го-
дина се пресметуваат на нов износ со примена 
на валоризационен коефициент 117,6. 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1971 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СКОПЈЕ 

Бр. 01-2033/1 
16 јули 1971 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, с. р. 

205. 
Врз основа на членот 81 од Законот за финан-

сирање на определени форми на' општествена за-
штита на децата („Служб,ен весник на СРМ" бр. 
3/68, 3/70 и 32/70) и точка 2 став 2 од Одлуката 
за усвојување на Завршната сметка на Репуб-
личкиот фонд за додаток на деца за 1970 година 
бр. 01-563 од 24. П. 1971 година, Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за додаток на деца — Ско-
пје, на седницата одржана на 9 јули 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОКОТ НА СРЕД-
СТВАТА УТВРДЕНИ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА - СКОПЈЕ ЗА 1070 ГОДИНА 

т 
Вишокот на средствата на Републичкиот фонд 

за додаток на деца — Скопје утврдени со Заврш-
ната сметка на Фондот за 1970 година во износ 
од 15.008.744,65 динари со камата од 3% годишно 
сметано од 1 јануари до 30 јуни 1971 година, се 
отстапуваат на општинските фондови за непосред-
на детска заштита на начин определен со оваа од-
лука. 

II 
Распределба на средствата од претходната точ-

ка ќе се изврши по општини според бројот на де-
цата до 19 годишна возраст што е утврден во из-
вештајот на Републичкиот завод за статистика — 
Скопје ,даден под бр. 2794 од 24. VI. 1971 година. 

III 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје со решение ќе го определи износот кој 
припаѓа на секој општински фонд за непосредна 
детска заштита. Кога решението ќе стане конеч-
но во управната постапка, ќе се изврши исплата 
на утврдените износи во корист на општинските 
фондови. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во ,,Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

УПРАВЕН ОДБОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

Бр. 01-1386/1 
9 јули 1971 година 

Скопје 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Адеми Музафер од Те-
тово, против тужената Адеми Славна сега со не-
познато место на живеење, за развод на брак. Вред-
ност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Адеми Славна, во рок од 
30 (триесет) дена да се јави лично во судот, или 
да ја достави сегашната адреса. 

Доколку во одредниот рок не се јави, ќе и 
се постави привремен старател, во смисла на чле-
нот 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во пред-
метниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1841/1971 
година. (56) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Исоски С. Осман од с. Мислодежда, Струшко, 
поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, про-
тив Рамаданоска Ика, со непознато место на жи-
веење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во -,,Службен весник На СРМ", да се јави во 
овој суд, или да одреди свој застапник. Во против-
но, на истата ќе и биде одреден застапник, по слу-
жбена должност. 

Окружен суд во Битола, П. бр. 654/70. (58) 

Брчковски Горѓи, од Битола; ул. „Довлеџик" 
бр. 132, поднесе тужба д,о овој суд за развод на 
брак против Брчковска Нада, од Битола, сега со 
непознато местожителство. 

Бидејќи тужената ,е со непозната адреса, се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. 
Во противен случај на тужената ќе и биде одре-
ден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 535/71. (57) 

Претседател, 
Галип Дема, с. р. 
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ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VI. 1971 година, рег. бр. 28/68, книга П е запиша-
но следното: Ресторанот-самопослуга во Охрид, на 
Општинскиот одбор на Црвен крст во Охрид, се 
става во редовна ликвидација. За ликвидатор е на-
значен Димче Рилков, работник во Службата на 
општественото книговодство — Филијала — Охрид, 
кој е овластен да го потпишува Ресторанот. 

Оваа промена е извршена, согласно со реше-
нието бр. 01-4248 од 17. IX. 1970 година, на Одде-
лението за општи и управно-правни работи, на 
Собранието на општината Охрид, и решението бр. 
02-3317/1 од 7. VI. 1971 година ,на Собранието на 
општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 349/70. (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 32, стра-
на 132, книга I е запишано следното: Заедничкиот 
наставен центар за предвојничка обука „Партизан", 
село Долно Оризари ,со решението бр. 6470 од 30. 
ХП. 1968 година, на Собранието на општината Ти-
тов Велес се става под редовна ликвидација. 

Ликвидационата постапка ќе ја спроведе лик-
видационата комисија, назначена со решението бр. 
6469 од 30. ХП. 1968 година, на Собранието на оп-
штината Титов Велес, во состав: Ѓорѓиев Дончо, 
претседател, Стојанов Перо и Темелков Љубе, чле-
нови. 

За ликвидатор на споменатиот центар е назна-
чен Ѓорѓиевски Т. Дончо, работник во Општинско-
то собрание — Титов Велес, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, под редовна ли-
квидација. 

На досегашните потписници на Заедничкиот 
наставен центар за предвојничка обука „Партизан" 
—- село Долно Оризари и тоа: Настов Благој, в. 
д, директор и ѓорѓиевски Миланов Киро, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

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

бр. 152/70 од 9. VI. 1971 година. (1134) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 5. П. 1971 
година, рег. бр. 10/67 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ко-
чански Панде, директор на Вишата земјоделска 
школа јзо „Битола. 

Се овластува за потпишување Николовски Ни-' 
кола, директор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 13/71. (674) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 5. Ш. 1971 
година ,рег, бр. 82/66 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Егу-
мановски Налев Димитар, директор на централното 
основно училиште „Иво Рибар Лола", село Црноец, 
Битолско. 

Се овластуваат за потпишување Ѓуровски Би-
нов Јован директор и Кочишки Арсов Симеон — 
секретар, на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 31/71. (721) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1426, страна 607, книга VI е запишано под 
фирма: Селскостопанска задруга „Вели Брег" — СО 
— Алексинац, организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Претставништво во 
Скопје, ул. „Партизанска" бб, населба „Влае". Пред-
мет на работењето на претставништвото е откуп 
и продажба на земјоделски производи; промет со 
индустриски производи на мало; промет со граде-
жен материјал на мало. 

Раководител на претставништвото е Кралев-
ски Стојан. 

Претставништвото е основано од Селскостопан-
ската задруга ,.Вели Брег" СО Алексинац, со од-
луката бр. 110 од 21. XII 1970 година, на советот. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
матичната задруга. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1051/70 од 25.11. 1971 година. (470) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 546, книга VI е запишано под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Ѓорче Петров, ул. 
„Воин Драпковски" бб. Предмет на работењето па 
продавницата е продажба на прехранбени и инду-
стриски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, 
со одлуката од одржаната седница на 15. V. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Кожаровска 
Даница. 

Продавницата ќе ја потпишува задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 292/68 од 8. III. 1971 година. (508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рог. бр. 457, страна 253, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на конфек-
ција „Елегант" — Гевгелија — Организација на 
здружен труд — Продавница во Демир Капија. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на конфекциски стоки — производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на конфек-
ција „Елегант" —- Гевгелија, со одлуката бр. 1449 
од 17. IV. 1963 година, од одржаната седница на 
14. VIII. 1968 год. 

Раководител на продавницата е Пецова Риса. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 746/68 од 17. IX. 1970. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 96, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со огрев-
ни и градежни материјали на големо и мало „Се-
ча" — Скопје — Продавница — бензинска пумпа 
број 14, ул. „Маршал Тито" бб, населба Ѓорче Пе-
тров II — Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со нафта и нафтени деривати, 
мазива, масла и масти и тоа само течни горива 
(разни бензини, петролеуми, масла, масти, гориво 
за дизел мотори, масла за ложење и др. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Сеча" од Скопје, со 
одлуката бр. 01-153 од 24. XII. 1970 год. 

Раководител на продавницата е Бранислав Спа-
совски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 50 од 12. III. 1971 год. (510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Земјоделски про-
мет" — Скопје — Продавница, ул. 29 ноември" бр. 
29 — Скопје. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало, на месо, месни произ-
води и конзервирани производи од месо, смрзната 
риба и конзервирани производи од риба. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ниот колектив на Трговското претпријатие „Зем-
јоделски промет" — Скопје, со одлуката бр. 162 од 
17. IX. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Ајдин Ферит. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 792/70 од 10. III. 1971 година. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Земјоделски про-
мет" — Скопје — Продавница за свежа и смрзната 
риба и рибни производи — населба Драчево — 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на свежа, конзервирана, смрзната и жи-
ва риба, како и производи од риба за широка по-
трошувачка. 

Продавницата е основана од советот на колек-
тивот на Претпријатието „Земјоделски промет" — 
Скопје, со одлуката бр. 162/1 од 26. IX. 1970 година 

Раководител на продавницата е Андреевски 
Лазо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 793/70 од 10. III. 1971 година. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155, страна 403, книга I е запишано след-
ното: Општото трговско претпријатие на големо 
„Ангропромет" — Валандово, со решението бр. 
1750/1 од 23. IX. 1970 година, на Собранието на оп-
штината Валандово, се става под присилна управа 
и за присилен управник е назначи Васил Тајтаев, 
кој претпријатието под присилна управа ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 15. X. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот потписник — директорот на 

претпријатието Илија Петров му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 845 од 17. XII. 1970 година. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 26, страна 47, книга II е запишано след-
ното: Кон Земјоделскиот комбинат „Изворски" се-
ло Богднаци, Гевгелија се присоединува Земјодел-
ската задруга „Светлост" село Црничани, согласно 
со одлуката бр. 5223 од 9. X. 1970 година, на Ком-
бинатот „Изворски" — Богданци и одлуката бр. 

1940 од 25. VII. 1970 година на Земјоделската за-
друга „Светлост" — с. Црничани, по пат на ре-
ферендум. 

Се брише од регистарот на земјоделските за-
други од рег. бр. 65, страна 225, книга I Земјодел-
ската задруга „Светлост", с. Црничани, поради при-
соединување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 824 и 825 од 25. XII. 1970 година (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 31, страна 139, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговско-
то претпријатие на големо и мало „Ангроснабди-
тел" — Куманово се проширува и со вршење на 
транспортни услуги — превоз на стоки на прет-
пријатија, установи и приватни лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 795 од 3. XII. 1970 година. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 334, страна 1575, книга I е запишано след-
ното: Кон „Прогрес" — претпријатие за станбено 
и комунално стопанисување — Гостивар се при-
соединува Пазаришната управа — Гостивар, согла-
сно одлуката бр. 0101-253/1 од 23. X. 1970 година, 
на работната заедница на Пазаришната управа — 
Гостивар, одлуката бр. 0202-388/1 од 19. X. 1970 го-
дина, на работната заедница на Претпријатието за 
станбено-комунално стопанисување „Прогрес" — 
Гостивар и решение бр, 0201-3773/1 од 15. X. 1970 
година, на Собранието на општината Гостивар. 

Дејноста на „Прогрес" — претпријатие за стан-
бено-комунално стопанисување — Гостивар се про-
ширува и со управување и одржување на пазари 
и бањи, согласно со одлуката бр. 0202-3773/1 од 10. 
X. 1970 година, на работната заедница на Претпри-
јатието за станбено-комунално стопанисување „Про-
грес" — Гостивар. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 490, страна 1009, книга II установата Пазаришна 
управа — Гостивар, согласно со одлуката бр.0201-
3773/1 од 15. X. 1970 година, на Собранието на оп-
штината Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 866 од 18, XII. 1970 година. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1403, страна 499, книга VI е запишано след-
ното: Претпријатието за меѓународна и локо-шпе-
диција „Скопје" — Скопје е конституирана на 22. 
XII. 1970 година, согласно со записникот од пр-
вата седница на работничкиот совет на претприја-
тието 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1039 од 25. XII. 1970 година. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1403, страна 499, книга VI е запишано 
следното: Се овластуваат работниците од Претпри-
јатието за меѓународна шпедиција „Скопје" — 
Скопје, и тоа: Ивановски Атанас Иван, Бајрактар-
ски Андреја Никола и Михаилоски Исак Борис, 
заедно со регистрираниот потписник Петар В'чков, 
в. д. директор на претпријатието, да ја потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат жиро-сметката 
на Самостојната организација на здружен труд за 
меѓународна шпедиција „Транскоп" — Скопје, која 
се издвои во самостојно претпријатие за меѓуна-
родна шпедиција „Скопје" — Скопје и се води при 
СОК - Скопје, под бр. 401-1-80. 

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

бр. 967 од 26. XI. 1970 година. (28) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1343, страна 267, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Производителната трговска ра-
ботна организација, на големо и мало, „Центар" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 0101-2043 од 25. 
XI. 1970 година, на присилниот управник се про-
ширува и со транспортни услуги, утовар и истовар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 972 од 29. XII. 1970 година. (31) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 1343, страна 267, книга VI е запишано след-
ното: Производната трговска работна организација, 
на големо и мало „Центар" — Скопје, со решение-
то бр. 06-14725/1 од 29. IV. 1970 година, на Собра-
нието на град Скопје, се става под присилна уп-
рава. 

За присилна управа на споменатата организа-
ција се именува одбор од три члена во состав: 

1. Ѓуша Грижовски, претседател, 
2. Апостол Николовски, член и 
3. Бранко Илиевски, член. 
За потписници на Производната трговска ор-

ганизација, на големо и мало „Центар" — Скопје, 
под присилна управа, се назначени следните лица: 
Ѓуша Грижовски, претседател, Апостол Николов-
ски, член, Бранислав Илиоски, член и Крсто Вр-
бовски, одговорен, кои истата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, од 27. XI. 1970 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашните потписници на Производната 

трговска организација, на големо и мало „Центар" 
— Скопје и тоа: Никола Стојан Сечковски, в. д. 
директор, Љубомир Димовски, раководител на ко-
мерцијалниот сектор и Тодор Васил Кајчевски, ра-
ководител на секторот за производство им преста-
нува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 972 и Фи. бр. 623 од 29. XII. 1970 година. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1403, страна 500, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за меѓународна 
и локо-шпедиција „Скопје" — Скопје се менува и 
ќе гласи: Претпријатие за меѓународна шпедиција 
„Транскоп" — Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
„256" б.б., согласно со одлуката бр. 5 од 23. XII. 
1970 година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1049 од 29. XII. 1970 година. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 1231, страна 1285, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр 1231, страна 1283, книга VI 
Стаклорезачко-стаклобрусачкото претпријатие „Ста-
кло" — Скопје поради присоединување кон Инду-
стријата за стакло Панчево — Организација на 
здружен труд, со својство на правно лице — По-
гон „Стакло" — Панчево, со одлуката од 27. VII. 
1970 година. 

Во иднина бришаното претпријатие ќе работи 
како сметковна единица на Погонот „Стакло" — 
Панчево, без посебни самоуправни права, како во 
меѓусебните односи така и во односите со трети 
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 738 од 25. XII. 1970 година. (35) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат под назив: „Тутун-

ски комбинат „Благоја Деспотовски — Шовељ" — 
Скопје", се огласува за неважен. (2648) 

Загубениот печат под назив: „Молеро-фарбар-
ски дуќан „Колор" Н И К О Л О В С К И П . Јован — Ско-
пје" — се огласува за неважен. (2544) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Па-сош бр. 569144 на име Методија К. Таневски, 
с. Г. Оризари, Битола. (2,583) 

Лична карта бр. 10487, издадена од ОВР — 
Берово на име Мирјана Ј. Перовска, с. Умлена, 
Берово. (2586) 

Лична карта бр. 9282, издадена од ОВР — 
Берово на име Димитар Ј. Перовски, с. Умлена, 
Берово. (2587) 

Лична карта на име Исмаил^ Иемаиљи, с. Си-
ничане, Тетово. (2591) 

Лична карта бр. 7740, издадена од ОВР — Ви-
ница н аиме Владо Серафимов, с. Блатец, Вини-
ца. (2597) 

Пассш на име Благој Божиновски, с. Ваша-
рејца, Битола. (2598) 

Пасош издаден од ОВР — Тетово на им(е Аб-
дулрезак Омери, ул. „101" бр. 14, Тетово1. (2506) 

Воена легитимација на име Раде Стамат На-
стиќ, с Вратница, Тетово. (2608) 

Лична карта бр. 570, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Јован Ангелов, ул. „Димитар Влахов" 
- бр. 18, Виница. (2,655) 

Пасош бр. 082532 на име Крсте Јовески, с. 
Црнобуки, Битола. (2474) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Сне-
жана Јакимовска, ул. ^Чупино Брдо" бр. 6, Ку-
маново. (2497) 

Воена книшка на име Најдо Најдовски, с. 
Растеш, Битола. (2488) 

Воена книшка на име Ернест Божиќ, ул. „Ни-
ко Фундали" бр. 14/18, Битола. (2491) 

Воена книшка на име Џеладин Тефика Ари-
фи, с. Селце, Тетово. (2479) 

Лична карта бр. 54946, издадена од ОВР -
Прилеп на име ѓорѓија Пројчески, с. Тополчани, 
Прилеп. (2514) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Хасан Хусеин, ул. „Н. Вапцаров" бр. 11, Кума-
ново. (2576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
М. Брод на име Јане Јаневски, Скопје. (599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Донка Матевска, Скопје. (600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Крстевски, Скопје. (601) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Круме Антов, Скопје. (602) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сунчица Стевчевска, Скопје. (603)^ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Загорка Златевска, Скопје. (604) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил и Анамша Фејзула, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шукрие Бајрам, Скопје. (606) 

Свидетелство за завршена Ш година, издаде-
но од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на 
име Вукица Николовска, Скопје. (607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Петковски, Скопје. (608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Ивановски, Скопје. (609) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милисав Аќимовски, Скопје. (610) 
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Уверение за завршено дактилографски курс, 
издадено од стено-дактилографското училиште во 
Скопје на име Јелка Петровиќ, Скопје. (611) 

Работна книшка на име Реџеп Мустафа, Ско-
пје. (612) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Ристевски, Скопје. (613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафет Реџепагиќ, Скопје. (614) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кица Каранфилова, Скопје. (615) 

Диплома за положен стручен испит за квали-
фикуван работник — столар, издадена од Град-
ско собрание — Скопје на име Ристо Крстевски, 
Скопје. (616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Светлана Денчевска, Скопје. 

(617) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Тихомир Каранфиловиќ, Скопје. (618) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Крсте Петков Ми-
сирков" — Маџари П — Скопје на име Радмила 
Евчевска, Скопје. (619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Маневски, Скопје. (620) 

Индекс бр. 10251, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Драган Качаниклиќ, Ско-
пје. (621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатмир Сејдиу, Скопј,е. (622) 

Работна книшка издадена од Куманово, на име 
Милан Илиевски, ул. „Тоде Мендол" бр. 76, Ку-
маново. (623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Верослава Драговиќ, Скопје. (624) 

Диплома за завршен испит, издаден од Педа-
гошката гимназија „Никола Карев" — Скопје на 
име Симеон Богданов, Скопје. (625) 

Диплома за завршен испит, издадена од Пе-
дагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје, 
на име Даринка Јованова, Скопје. (626) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирче Гавровски, Скопје. (627) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Михајловски, Скопје. (628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре М. Пешевски, Скопје. (629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Душка Дамјановска, Скопје. (630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Елена Петковска, Скопје. (631) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Душко, Јелица и Моме, сите Јова-
новски, Скопје. (632) 

Свидетелства за I, П, Ш и IV година и ди-
плома за положен завршен испит, издадени од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Снежана Крамовска, Скопје. (633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Круме Трајковски, Скопје. (634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Марика Милошевска, Скопје. (635) 

Воена книшка издадена од В. П. 7236 — Сом-
бор на име Јордан Петровски, Скопје. (636) 

Индекс издаден од Виша економска комерци-
јална школа — Нови Сад на име Спиро Попов-
ски, Скопје. (637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маријан Вуканов, Скопје. (638) 

Здравствена легитимација издадена ед ЗСО — 
Скопје на име Боби Ибраимов, Скопје. (639) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рајна и Соња Крстевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубинка Џагорова, Скопје. (641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даниела Миланова, Скопје. (642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Климе Арсов, Скопје. ' (643) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Трајчевски, Скопје. (644) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Надежда Арсовска, Скопје. (645) 

Студентска легитимација бр. 1582, издадена од 
Вишата социјална школа во Скопје на име Тодор 
Коциќ, Скопје. (646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиза Зекирова, Скопје. (647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Таир Мамути, Скопје. (648) 

Индекс бр. 11370, издаден од Правни факул-
тет — Скопје на име Мирјана Стојковска, Ско-
пје. (649) 

Оружен лист бр. 560, издаден од СВР — Ско-
пје на име Ефтим Саневски, Скопје. (650) 
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