
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 30 октомври 1971 
С к о п ј е 

Број 34 Год ХХУП 

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

219. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕС-
ТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА 
НА ДЕЛНИЦАТА НА АВТОПАТОТ „БРАТСТВО И 

ЕДИНСТВО" БАШИНО СЕЛО - БАБУНА 

Се прогласува Законот за учеството на Соција-
листичка Република Македонија во финансирањето 
изградбата на делницата на автопатот „Братство и 
Единство" Башино Село — Бабуна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 октомври 1971 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
октомври 1971 година. 

Број 03-3508 
30 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 
ИЗГРАДБАТА НА ДЕЛНИЦАТА НА АВТОПАТОТ 

„БРАТСТВО И ЕДИНСТВО" БАШИНО СЕЛО 
- БАБУНА 

Член 1 

Во финансирањето и изградбата на делницата 
на автопатот „Братство и Единство" Башино Село 
— Бабуна (во натамошниот текст: делницата), во 
чија изградба Федерацијата учествува со бб ми-
лиони динари, во периодот 1971—1972 година Со-
цијалистичка Република Македонија учествува со 
11,4 милиони динари. 

Учеството на Социјалистичка Република Маке-
донија од претходниот став ќе се обезбеди преку 
Републичкиот фонд за патишта — Скопје. 

Член 2 
Евентуалното пречекорување на вкупната вред-

ност на работите за довршување на делницата ќе 
го обезбеди Социјалистичка Република Македонија 
од средствата за инвестиции во стопанството. 

Член 3 
Правата и обврските на инвеститорот за изград-

ба на делницата му се доверуваат на Републичкиот 
фонд за патишта - - Скопје. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

220. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на точката 3/њ на член 1 од Одлуката на 
Собранието на општината Свети Николе бр. 03-1883 
од 25 декември 1970 година, по одржаната јавна 
расправа на 7 октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА одредбата под буквата њ, 
на точка 3, на член 1 од Одлуката на Собранието 
на општината Свети Николе бр. 03-1883 од 25 де-
кември 1970 година за измена и дополнение на од-
луките за комунални такси на територијата на 
општината Свети Николе бр. 01-473 од 28 февруари 
1967 година и бр 02-1056 од 31 мај 1968 година 
(„Службен гласник на општината Свети Николе" 
бр. 6/70). 

2.Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Свети Николе". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод прет-
ставката на Комуналниот завод за социјално оси-
гурување во Штип, по сопствена иницијатива со 
решение У. бр. 30/71 од 10 Јуни 1971 година поведе 
постапка за оценувањето законитоста на означената 
одредба во точка 1 на оваа одлука. 

По одржаната јавна расправа Судот утврди: 
Собранието на општината Свети николе на сво-

јата седница од 25 декември 1970 година донесе од-
лука под бр. 03-1883 со КОЈа се извршени повеќе 
измени и дополненија на постојните одлуки за 
комунални такси на подрачјето на општината. Ме-
ѓу останатите дополненија, со оваа одлука е до-
полнет и бројот на работните организации од од-
делни дејности за кои е воведена обврска за пла-
ќање комунална такса за истакнување фирма. Ме-
ѓу нив се и организациите од областа на социјал-
ното осигурување, за кои во точката 3 под буквата 
њ на член 1 од одлуката е утврдено да плаќаат 
по 10.000 динари годишно на име комунална такса 
за истакнување фирма. 

Републичкиот закон за комунални такси („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 9/65) уредувајќи ги пра-
шањата за видовите на предметите и услугите за 
чие користење се овластени општинските собра-
нија да воведуваат комунални такси и да ја утвр-
дуваат нивната височина, во точката 1 на член 1 
определил дека може да се воведува комунална 
такса за секоја истакната фирма. Во точката 2 на 
член 2 од овој закон е пропишано дека по исклу-
чок не може да се воведува комунална такса за нат-
писи со називите на државните органи, на устано-
вите кои добиваат надоместок од буџетот, на оп-
штествено-политичките организации и здружени-
јата на граѓаните истакнати на зградите на нивните 
седишта, како и за ознаките на железничките ста-
ници и на автобуските станици на месниот и меѓу-
месниот сообраќај. Според смислата на одредбата 
на точката 2 на член 2 од законот ова исклучување 
се однесува и на установите чија дејност се фи-
нансира од определени општествени фондови, а 
кои установи со својата дејност не отвараат до-
ход и не се финансираат од неа. Установите од 
видот на заводите за социјално осигурување се фи-



Стр: 602 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 октомври 1971 

нансираат од средствата на определени општест-
вени фондови кои се остваруваат од придонеси 
утврдени со закон, од граѓаните, работните органи-
зации и други лица, поради што и природата на 
нивното финансирање е иста како и на установите 
кои непосредно се финансираат од буџетот. 

Со оглед на изнесеното, воведувањето на ко-
мунална такса за истакнување фирма на установи 
кои се финансираат од општествени фондови, ост-
варени на основа со закон пропишани извори на 
приходи, му е спротивно на точка 2 на член 2 од 
републичкиот Закон за комунални такси, поради 
што Судот ја поништи одредбата означена во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 30/71 
7 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

221. 
Врз основа на членот 139 а во врска со чле-

новите 82, 83 и 84 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје и Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на земјодел-
ците — Скопје, на заедничката седница одржана 
на 19 октомври 1971 година, донесоа 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗЈАСНУВАЊЕТО НА ОСИГУ-
РЕНИЦИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ, ОДНОСНО ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТ-
ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И 
ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБИРАЊЕТО 

НА ПРВИТЕ СОБРАНИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

I 

Како основа за изјаснување на осигурениците 
за формирање заедници на здравственото осигу-
рување на работниците, односно заедници на здрав-
ственото осигурување на земјоделците служи Пред-
логот за подрачјата што влегуваат во состав на 
одделните заедници на здравственото осигурување 
на работниците, односно здравственото осигурување 
на земјоделците и за седиштата на заедниците (во 
натамошниот текст: Предлогот за подрачјата на 
заедниците), утврден спогодбено од Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците и Собранието на Републичката заед-
ница на здравственото осигурување на земјоделците. 

Изјаснувањето на осигурениците по Предлогот 
од претходниот став се врши на собири на оси-
гурениците со јавно гласање. Се смета дека соби-
рот го прифатил Предлогот ако за него гласале 
мнозинството од осигурениците присутни на соби-
рот. 

II 

Осигурениците се изјаснуваат само по оној дел 
од Предлогот за подрачјата на ' заедниците кој се 
однесува на заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците, односно на заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците во чие 
подрачје е предвидено да влезат и тие. 

Се смета дека осигурениците го прифатиле 
Предлогот од претходниот став, ако за него се 
изјасни мнозинството на собирите на осигурениците 
работници, односно земјоделци од подрачјето за кое 
се предлага формирање на заедница. 

III 

Општинските собранија од подрачјето за кое се 
предлага формирање заедница на здравственото оси-
гурување на работниците, односно заедница на 
здравственото осигурување на земјоделците, по 
предлог на собранијата на постојните комунални за-
едници на социјалното осигурување на работни-
ците, односно на собранијата на комуналните за-
едници на здравственото осигурување на земјодел-
ците, ги определуваат составите и ги свикуваат со-
бирите на осигурениците, 

По правило, во составот на еден собир на оси-
гурениците — работници влегуваат осигурениците 
од еден орган, од осно работна и друга организација, 
или организација на здружен труд, ако нивниот 
број не е помал од 200. Осигурениците од повеќе 
помали органи, односно работни и други организа-
ции, или организации на здружениот труд сочину-
ваат еден собир на осигуреници, со тоа што нивни-
от број не може да биде помал од 200. 

Составот на собирите на осигурениците — зем-
јоделци се определува врз територијална основа, 
односно по населени места. 

IV 
Собирот на осигурениците го отвора претстав-

ник на општинското собрание и раководи со него до 
изборот на претседавач на собирот. 

На собирот на осигурениците се води записник 
во кој, покрај другото, се внесуваат податоци и за 
составот на собирот, за бројот на присутните оси-
гуреници и за резултатот од гласањето по Предло-
гот. 

Заверените записници од одржаните собири на 
осигурениците општинските собранија ги испраќаат 
до Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје, во рок од 3 дена од одржувањето на со-
бирот 

V 
Бројот на членовите на првите собранија на за-

едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците изнесува: 

1) на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
Подрачјето на Општината на град Скопје — 65 
члена; 

2) на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Куманово, Крива Палан-
ка и Кратово — 35 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Куманово 25 
члена; 

— од подрачјето на Општината Крива Паланка 
6 члена, и 

— од подрачјето на општината Кратово 4 члена; 
3) на Заедницата на здравственото осигурување 

на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Штип, Кочани, Радовиш, 
Делчево, Виница и Пробиштип — 47 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Штип 15 члена; 
— од подрачјето на Општината Кочани 10 чле-

на; 
— од подрачјето на Општината Радовиш 8 

члена; 
— од подрачјето на Општината Виница 4 члена; 
— од подрачјето на Општината Пробиштип 6 

члена; 
— од подрачјето на Општината Делчево 6 члена. 
4) на Заедницата на здравственото осигурување 

на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Струмица, Берово и Ва-
ландово 25 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Струмица 17 
члена; 

— од подрачјето на Општината Берово 5 члена; 
— од подрачјето на Општината Валандово 3 

члена. 
5) на Заедницата на здравственото осигурување 

на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
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подрачјата на општините: Титов Велес, Неготино. 
Гевгелија, Кавадарци и Свети Николе 45 члена, 
од кои: 

— од подрачјето на Општината Титов Велес 17 
члена; 

— од подрачјето на Општината Кавадарци 10 
члена; 

— од подрачјето на Општината Гевгелија 8 
члена; 

— од подрачјето на Општината Неготино 4 чле-
на, и 

— од подрачјето на Општината Свети Николе 6 
члена; 

6) на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод — 35 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Прилеп 30 чле-
на; 

— од подрачјето на Општината Крушево 3 чле-
на, и 

— од подрачјето на Општината Македонски 
Брод 2 члена. 

7) на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците што ги опфаќа осигурениците 
од подрачјата на општините: Битола, Ресен и Де-
мир Хисар — 43 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Битола 33 члена; 
— од подрачјето на Општината Ресен 7 члена, и 
— од подрачјето на Општината Демир Хисар 3 

члена 
8) на Заедницата на здравственото ,осигурување 

на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Охрид, Струга, Дебар и 
Кичево — 39 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Охрид 15 члена; 
— од подрачјето на Општината Струга 11 чле-

на; 
— од подрачјето на Општината Дебар 4 члена, и 
— од подрачјето на Општината Кичево 9 члена 
9) на Заедницата на здравственото осигурување 

на работниците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Тетово и Гостивар — 37 
члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Тетово 21 член, и 
— од подрачјето на Општината Гостивар 16 чле-

на. 

VI 

Бројот на членовите на првите собранија на за-
едниците на здравственото осигурување на земјо-
делците изнесува: 

1) на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјето на Општината на град Скопје 31 член; 

2) на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Куманово, Крива Палан-
ка и Кратово — 39 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Куманово 26 
члена; 

— од подрачјето на Општината Крива Паланка 
8 члена, и 

— од подрачјето на Општината Кратово 5 чле-
на. 

3) на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Штип, Кочани, Радовиш. 
Делчево, Виница и Пробиштип — 39 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Штип 8 члена; 
— од подрачјето на Општината Кочани 8 члена; 
— од подрачјето на Општината Радовиш 9 чле-

на; 
— од подрачјето на Општината Делчево 5 члена; 
— од подрачјето на Општината Виница 4 члена: 
— од подрачјето на Општината Пробиштип 5 

члена; 
4) на Заедницата на здравственото осигурување 

на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 

подрачјата на општините: Струмица, Берово и Ва-
ландово — 21 член, од КОИ: 

— од подрачјето на Општината Струмица 13 
члена; 

— од подрачјето на Општината Берово 4 чле-
на, и 

— од подрачјето на Општината Валандово 2 
члена. 

5) на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Титов Велес, Неготино, 
Кавадарци, Гевгелија, Валандово и Свети Николе 
— 37 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Т. Велес 10 чле-
на; 

— од подрачјето на Општината Неготино 4 чле-
на; 

— од подрачјето на Општината Кавадарци 8 
члена; 

— од подрачјето на Општината Гевгелија 10 
члена; 

— од подрачјето на Општината Свети Николе 5 
члена; 

6) на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините' Прилеп, Крушево и Маке-
донски Брод — 35 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Прилеп 23 чле-
на; 

— од подрачјето на Општината Крушево 6 чле-
на, и 

— од подрачјето на Општината Македонски 
Брод 6 члена; 

1) на Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Битола, Ресен и Демир 
Хисар — 35 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Битола 21 член; 
— од подрачјето на Општината Ресен 8 члена, и 
— од подрачјето на Општината Демир Хисар 6 

члена; 
8) на Заедницата на здравственото осигурување 

на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Охрид, Струга Кичево и 
Дебар — 35 члена, од кои: 

— од подрачјето на Општината Охрид 10 члена; 
— од подрачјето на Општината Струга 12 чле-

на; 
— од подрачјето на Општината Кичево 10 чле-

на, и, 
— од подрачјето'на Општината Дебар 3 члена; 
9) на Заедницата на здравственото осигурување 

на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од 
подрачјата на општините: Тетово и Гостивар — 41 
член, од кои: 

— од подрачјето на Општината Тетово 25 чле-
на, и 

— од подрачјето на Општината Гостивар 16 чле-
на. 

Изборот на членовите на првите собранија на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците, односно на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците се врши на начин ут-
врден со оваа одлука. 

VII 

Членовите на првите собранија на заедниците 
на здравственото осигурување на работниците, од-
носно за заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците ги избираат посебни изборни тела, 
кои се формираат за подрачјето на секоја одделна 
општина. 

Членовите на изборните тела се избираат на со-
бирите на осигурениците на кои се врши изјасну-
вање по Предлогот за подрачјата на заедниците. 

Секој собир на осигуреници — работници, од-
носно на осигуреници — земјоделци избира по еден 
претставник во изборното тело на подрачјето на 
општината. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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VIII 

Изборните тела вршат избор на членови на пр-
вите собранија на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците, односно на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците, кои ка-
ко претставници на осигурениците од подрачјето 
на општината влегуваат во состав на собранието. 

Собранијата на постојните комунални заедници 
на социјалното осигурување на работниците, односно 
собранијата на постојните комунални заедници на 
здравственото осигурување на земјоделците ги сви-
куваат изборните тела од своето подрачје. и им 
предлагаат кандидатски листи за избор на чле-
нови на првото собрание на заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците, односно на 
заедницата на здравственото осигурување на земјо-
делците од подрачјето на општината. 

При составувањето на кандидатските листи од 
претходниот став органот што го свикува избор-
ното тело претходно се консултира со органите, од-
носно работните и други организации од подрачјето 
на општината и води сметка за рамномерното за-
стапување на кандидатската листа на претставници 
на осигурениците од одделните органи, работни и 
други организации, односно групи на органи и ор-
ганизации, пензионерите, осигурениците што вршат 
самостојна професионална дејност и други, како и 
со месните заедници. 

IX 

Право да биде избран за член на Собранието 
на заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците, односно на земјоделците има секој оси-
гуреник што има општо изборно право. 

Како осигуреници во смисла на претходниот -
став се сметаат: 

— работници и кон нив прирамиети лица што 
работат со најмалку половина од полното работно 
време: 

— привремено безработни лица што се здрав-
ствено осигурени; 

— лица што вршат самостојна професионална 
дејност и како такви се здравствено осигурени; 

— пензионери, и 
— осигуреници земјоделци. 

X 

Се смета за избран член на Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците, односно на заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците оној кандидат кој-
што добил поголем број на гласови. 

XI 

Податоци за текот на изборот на членовите на 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување и за избраните кандидати се внесуваат во 
записникот од состанокот на изборното тело. 

Органот што го свикал изборното тело им издава 
на избраните кандидати уверенија по образецот што 
е составен дел на оваа одлука. 

XII 

Појаснеше ја за примена на одделните одредби 
на оваа одлука дава Републичкиот завод за социјал-
но осигурување — Скопје. 

XIII 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-2818/1 
19 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
Потпретседател, 

Димче Матраковски, с.р. 

Врз основа на точката XI од Одлуката за начи-
нот на изјаснувањето на осигурениците за форми-
рање на заедници на здравственото осигурување на 
работниците, односно на заедници на здравственото 
осигурување на земјоделците и за составот и начи-
нот на избирањето на првите собранија на заедни-
ците, се издава следново. 

У В Е Р Е Н И Е 

дека од 

на собирот на осигурениците одржан на , 
1971 година, во , е избран за член на Со-
бранието на заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците во 

Уверението се издава да му послужи на имену-
ваниот пред Собранието на заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците во 

: з а верификација на мандатот. 

Бр. ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

1971 година на 

Врз основа на точката XI од Одлуката за начи-
нот на изјаснувањето на осигурениците за форми-
рање на заедници на здравственото осигурување на 
работниците, односно на заедници на здравственото 
осигурување на земјоделците и за составот и начи-
нот на избирањето на првите собранија на заедни-
ците, се издава следново 

У В Е Р Е Н И Е 

дека од 

на собирот на осигурениците одржан на , 

1971 година, во , е избран за член на Со-
бранието на заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците во 

Уверението се издава да му послужи на имену-
ваниот пред Собранието на заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците во 

за верификација на мандатот. 

Бр. ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

1971 година на 
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222. 
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, 15/71) и член 
102 и 2086 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување („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 Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување — Скопје, на 
седницата одржана на 19 октомври 1971 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД 

ЧЛЕНОТ 102 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

По точката IV во Одлуката за дополнително 
усогласување на пензиите според членот 102 од 
Основниот закон за пензиското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 27/71) се додава нова точка 
ГУа. која гласи: 

„Најнискиот износ на пензиите без заштитен до-
даток усогласени според оваа одлука, на останатите 
пензии остварени до влегувањето во сила на оваа 
одлука, како и на пензиите што ќе се остваруваат 
натаму не може да биде помал: 

1) на пензиите на осигурениците кои вршеле 
самостојна дејност — од 185,25 динари; 

2) на сите останати пензии — од 237,00 дина-
ри". 

И 

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 
следува од 1 јули 1971 година, односно од денот 
на остварување правото на пензија. 

III 

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 
ќе се изврши: 

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

2) на пензиите за кои решение ќе се донесе по 
влегувањето во сила на оваа одлука — од надлеж-
ниот комунален завод за социјално осигурување при 
донесувањето на решение за правото на пензија 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-2819/1 
19 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Мара Минанова, с. р. 

223. 
Врз основа на членот 22 став 2 точка 1 од 

Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 20/66. 52/66, 12/67, 54/67 и 15 71) 
и членот 1 и 8 од Основниот закон за насочување 
и издвојување на средствата за станбена изградба 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 60/70), Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување — Скопје, на седницата одржана на 19 
октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА СТАРОСНА, ИНВАЛИДСКА И 
СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

I 

Во Одлуката за користење на средствата за 
решавање на станбените потреби на корисниците 
на старосна, инвалидска и семејна пензија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/69 и 15/70), по точката 
III се додава нова точка Ша, која гласи: 

„Домовите за живеење на корисниците на пен-
зија изградени со неповратни средства на Фондот, 
работат како самостојни работни организации — 
установи, или како самостојни организации на здру-
жениот труд во состав на основачот. 

Основите на организацијата, управувањето и 
работењето на домовите за живеење на пензионе-
рите од претходниот став се утврдуваат со посебна 
одлука". 

II 

Точката V се менува и гласи: 
„Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата на пензиското и инвалидското осигурување 
именува комисија за решавање на станбените по-
треби на корисниците на пензија од подрачјето на 
соодветната општина (во натамошниот текст: ко-
мисија). 

Комисијата се состои од девет члена и исто 
толку заменици. 

Во состав на комисијата влегуваат претставни-
ци на здружението на пензионерите и пензиони-
раните инвалиди на трудот, здружението на трудо-
вите инвалиди, одборот на СОЈУЗОТ на борците од 
Народноослободителната војна и од Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување од подрач-
јето на општината, а може да влезе и претставник 
на собранието на општината. 

Во општините каде не постојат здруженија на 
трудовите инвалиди, во состав на комисијата вле-
гуваат само претставници од здружението на пен-
зионерите и пензионираните инвалиди на трудот. 

Комисијата избира свој претседател кој ги сви-
кува и раководи со седниците на комисијата и ги 
потпишува актите што ги донесува комисијата. 

Комисијата одлучува полноважно за употребата 
на средствата на Фондот само кога се присутни нај-
малку две третини од вкупниот број на членови, 
а своите одлуки ги донесува со мнозинство од вкуп-
ниот број на членовите на комисијата. 

III 

Формирањето на новите комисии според оваа 
одлука ќе се изврши најдоцна до 31 октомври 1971 
година. 

До формирањето на новите комисии продолжу-
ваат со работа досегашните комисии за решавање 
на станбените потреби на корисниците на пензија. 
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Донесените правилници за определувањето на 
условите, постапката и начинот на ползувањето на 
кредитите за решавање на станбените потреби на 
корисниците на пензија ќе се усогласат со одред-
бите на оваа одлука најдоцна до 31 октомври 1971 
година. 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-2821/1 
19 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Мара Минанова, с. р. 

224. 
Врз основа на членот 22 став 2 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 и 15/71) и член 1 
и 8 од Основниот закон за насочување и издво-
јување на средствата за станбена изградба („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 60/70), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
— Скопје, на седницата одржана на 19 октомври 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, УПРАВУ-
ВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ДОМОВИТЕ ЗА 

ЖИВЕЕЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ 

I 

Домот за живеење на пензионери (во натамош-
ниот текст: дом) го основа организацијата односно 
органот на кого му се одобрени неповратни сред-
ства од Фондот за решавање на станбените потреби 
на корисниците на старосна, инвалидска и семејна 
пензија за изградба на таков дом. 

Домот се основа како самостојна и самоуправна 
работна организација — установа од посебен опште-
ствен интерес во смисла на Основниот закон за 
установите, за сместување, исхрана и обезбедување 
на други услови за живот на корисниците на ста-
росна, инвалидска и семејна пензија. 

Домот со капацитет на сместување до 15 корис-
ници може да биде основан и како самостојна ор-
ганизација на здружениот труд во состав на осно-
вачот. 

II 

Средства и услови за основање и почеток на 
работата на домот обезбедува основачот. 

III 

Во домот можат да бидат сместени и да живеат 
трајно само корисници на статусна, инвалидска и 
семејна пензија, кои ги исполнуваат и останатите 
услови пропишани со општите акти на домот. 

За своето сместување и исхрана во домот ко-
рисниците плаќаат определен паричен надоместок. 

IV 

Средствата на домот, без оглед на начинот и 
основата по која се остварени, се во општествена 
СОПСТВЕНОСТ. Како средства на домот се смета и 
вредноста на градежниот објект односно на делот 
од градежниот објект во кој е сместен домот. 

Работејќи како самостојна работна организа-
ција домот остварува средства за својата работа од 
надоместоците што ќе ги оствари со вршењето на 
својата дејност односно услугите. 

V 

Височината на надоместокот за сместување, ис-
храна и вршење на други услуги на корисниците 
на домот се определува со тарифата (ценовникот) 
што ја донесува управата на домот. 

При определувањето височината на надоместо-
кот од претходниот став ќе се применуваат соод-
ветните прописи. 

Векот на траењето на градежните објекти на 
домот за определување на амортизацијата како еле-
мент на цената на услугите, може да се определи 
најдолго 60 години, зависно од видот и квалитетот 
на градбата. 

VI 

Домот го утврдува и расподелува својот доход 
во смисла на сордветните прописи и своите општи 
акти. 

Во вкупниот приход на домот влегуваат надо-
местокот за живеење во домот што го уплатуваат 
корисниците, приходите остварени по друга основа, 
како и помоштите на други органи и организации 
доделени за издржување на домот. 

VII 
Управувањето со домот се уредува со статутот 

и другите општи акти на домот. 
Во управувањето на домот учествуваат и из-

брани претставници на заедницата на корисниците 
на домот (пензионери), како и на општинското здру-
жение на пензионерите и пензионираните инвалиди 
на трудот, на општинското здружение на трудовите 
инвалиди и на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување; а можат да учествуваат и 
претставници на собранието на општината, како 
претставници на општествената заедница. 

Начинот и постапката за одлучување во рабо-
тите од посебен општествен интерес во кои учеству-
ваат претставниците на општествената заедница се 
уредуваат со статутот на домот во согласност со 
законот. 

VIII 

Управувањето со домот што е формиран како 
самостојна организација на здружениот труд во со-
став на основачот се уредува со статутот односно 
соодветниот општ акт на основачот во согласност 
со законот. 

Во управувањето со домот од претходниот став 
учествуваат на соодветен начин претставници на 
заедницата на корисниците на домот (пензионери), 
како и претставници на општинското здружение на 
пензионерите и пензионираните инвалиди на тру-
дот, на општинското здружение на трудовите инва-
лиди и на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување, а можат да учествуваат и прет-
ставници на собранието на општествената заедница. 

IX 

Финансиското работење на домот се врши во 
смисла на соодветните прописи и општите акти на 
домот. 

Домот ја регистрира својата дејност. 

X 

Имотно-правните и други односи помеѓу осно-
вачот и домот се уредуваат при основањето на до-
мот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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За домовите што се веќе основани уредувањето 
на односите помеѓу домот и основачот ќе се из-
врши најдоцна до 31 декември 1971 година. 

Основачот нема право да ги ползува простории-
те на домот за свои потреби без плаќање на соод-
ветен надоместок, 

Просториите наменети за потребите на домот 
не можат да се преиначуваат за други потреби. 

Средствата и приходите и расходите на домот 
што е формиран како самостојна организација на 
здружениот труд во состав на основачот се водат 
посебно и служат само за задоволување на потре-
бите на домот. 

XI 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје се грижи за спроведувањето на оваа од-
лука и дава појасненија за нејзината примена. 

XII 

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

СОБРАНИЕ НА. ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-2822/1 
19 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Мара Минанова, с. р. 

225. 
Врз основа на член 107 став 2 од Основниот 

закон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 10/65, 14/65, 1/67, 23/67 и 56/69), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на седницата одржана на 19 октомври 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕС-
ТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ИНВАЛИД-
НИТЕ ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО 
ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА 
ЖИВЕЕЊЕТО 

I 

На инвалидите на трудот од членот 107 став 2 
од Основниот закон за инвалидското осигурување, 
на кои не им е обезбедено бесплатно сместување и 
исхрана за времето додека се врши рехабилитација-
та во друго место (надвор од местото, на постоја-
ното живеење), а користењето на рехабилитацијата 
не може да се обезбеди со постојан превоз од мес-
тото на живеењето до местото каде што се врши 
рехабилитацијата, им припаѓа паушален надоместок 
определен според оваа одлука. 

II 

Паушалниот надоместок во случаите од точката 
I на оваа одлука изнесува 350 динари месечно. 

III 

Паушален надоместок според оваа одлука при-
паѓа и на дете-инвалид на осигуреник, кое се наоѓа 
на професионална рехабилитација надвор од место-
то на живеењето. 

IV 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за височината на 
паушалниот надоместок на инвалидите на трудот за 
времето додека се врши професионална рехабили-
тација по прописите за инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СР Македонија" бр. 23/65 и 
30/65). 

V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СР Македонија", 
а ќе се применува од 1 ноември 1971 година. 

Бр. 01-2820/1 
19 октомври 1971 година 

С к о п ј е 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Мара Минанова, с р. 

Службени објави 
Врз основа на чл. 3 и 18 ст. 2 од Законот за 

јавното обвинителство (Службен лист бр. 7/65) а во 
врска со чл. 2 ст. 1 т. 5 од Законот за подрачјата 
на општинските и окружните судови од општа над-
лежност на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/65), Републичкиот 
јавен обвинител на Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

I СЕ ОСНИВА Општинско јавно обвинителство 
за подрачјето на Општинскиот суд Радовиш, со се-
диште во Радовиш. 

И. Општинското јавно обвинителство ќе отпочне 
со работа на 1 ноември 1971 година. 

ЈП. Ова решение да се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија". 

А бр. 226/71 
4-Х-1971 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ, 

Доганџиски Боро, с. р 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителката Весова Вена, од Скопје, ул. „854" 
бр. 2, населба „Маџари", против тужениот Весов 
Јане, порано од село Крошодари, Леринско, Егеј-
ска Македонија, сега со непозната адреса, за раз-
вод на брак. 

Се поканува тужениот Весов Јане, во рок од 
30 дена да се јави во овој суд или да ја достави 
точната адреса. Во противно ќе му биде одреден 
старател за посебен случај, кој ќе го застапува 
до окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 716/71. (83) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Зоре ВОЈДИНОВСКИ, од Охрид, ул. „29-ти ноем-
ври" бр. 56, поднесе тужба до овој суд за развод 
на брак против Магдалена Војдиновска, родена 
Ристевска, од село Рамне, сега во неизвесност. 
Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ", да се јави во овој 
суд или да си одреди застапник. Во противно на 
истата ќе и биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 188/71 
(80) 

продажба на производи изготвени на скара, врши 
услуги со сите производи за присутните потрошу-
вачи во локалот како и продажба на сите видови 
конзервирани производи. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Трговското претпријатие на големо и мало за ку-
попродажба и посредување на моторни возила, 
градежен материјал, земјоделски производи и ин-
дустриска стока „Трго Вардар" — Скопје, со од-
луката од одржаната седница на 20.11.1970 година. 

Раководител на бифето е Мурат Абди. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 591/70 од 15.1У.1971 година. (790) 

Љиљана Ивановска, од Битола, ул. „Цар Са-
моил" бр. 137, поднесе тужба до овој суд, за раз-
вод на брак, против Методија Ивановски, од Би-
тола, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Ме-
тодија е во незвесност, со непознато место на жи-
веење, се поканува во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас да се јави во овој суд или 
да одреди свој застапник. Во противно на истиот 
ќе му биде одреден застапник по службена дол-
жност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 636/71 
(81) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Петровиќ Слободанка од Струмица, поднела до 
овој суд тужба за развод на брак против Петровиќ 
Бранко, од Струмица, а сега со непозната адреса 

Како адресата и местото на живеење на ту-
жениот сз непознати, истиот се повикува во рок 
од еден месец од објавувањето на огласот во „Слу-
жбен весник на СРМ" да се јави или да одреди 
свој застапник. Во противно судот по службена 
должност ја одредува за азстапник Бочварска Ру-
жа, приправник во Општинскиот суд во Штип и 
делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 249/70 (82) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојната Почеста Исен 
Шазије, домаќинка од град Дебар, која умрела на 
17 октомври 1970 година, се води оставинска по-
стапка пред Општинскиот суд во град Дебар. Поја-
вениот наследник Есма Врлаку, која се наоѓа вон 
територијата на СФРЈ, со непозната адреса, се 
повикува во рок од една година по објавувањето 
на овој оглас да се јави лично пред судот за да-
вање на наследничка изјава или таква да му ис-
прати на судот. Во противно оставината ќе се ре-
ши во нејзино отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 1171 од 
5.Х.1971 година. " (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. страна 347, книга VI е запишана под 
фирма: Земојоделско задружен комбинат ,.Аграр" 
— Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правото лице — Продавница за месо 
во Скопје. ул. , 820" бр. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на месо. 

Продавницата е основана од задружниот со-
вет на Зејмоделско-задружниот комбинат ,.Аграр" 
— Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
5 ТТТ 1970 година. 

Раководител на продавницата е Зафировски 
Антоние. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ^ и . 
бр. 434'70 од 7.IV 1971 година. (794) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 1261, страна 347, книга VI е запишана 
под фирма: Зејмоделско задружен комбинат „Аг-
рар" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница во 
село Долно Количани, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на коло-
нијални производи — само во оригинална опа-
ковка. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделско задружниот комбинат „Аграр" -
Скопје, со одлуката бр. 02-3736 од 4.Х.1969 година 
од одржаната седница на 30.УШ.1969 година. 

Раководител на продавницата е Азизи Реуф. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 435/70 од 8 IV. 1971 година. (795) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1057, страна 1281, книга V е запишано 
под фирма: Трговско претпријатие на големо и ма-
ло за купопродажба и посредување на моторни 
возила, градежен материјал, земјоделски производи 
и индустриска стока „Трго — Вардар" — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Бифе во село Маџари, Скопско. 
Предмет на работењето на бифето е да врши про-
дажба (крчмење), на мало, на сите видови алко-
холни и безалкохолни пијалоци, В Р Ш И продажба 
(за мезе) на сите видови прехранбени артикли, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр 1261, страна 347, книга VI е запишана 
под фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аг-
рар" - Скопје — Организација на здружен труд, 
без својство, на правно лице — Продавница во се-
ло Глуво, Скопско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки — 
само во оригинална опаковка. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Зејмоделско-задружниот комбинат „Аграр" — 
Скопје, со одлуката бр. 02-1442/2 од 23.1У.1969 го-
дина од одржаната седница на 15.1У.1969 година. 

Раководител на продавницата е Томашевски 
Боро. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 436/70 од 8.1У.1971 година. ' (796) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 644, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско задружен комбинат ,,Аграр4' 
— Скопје — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница во село 
Петровец, Скопско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделско задружниот комбинат „Аграр" — 
Скопје, со одлуката бр. 02-3451 од 18ЈХ.1969 годи-
на, од одржаната седница на 17.1Х.1969 година. 

Раководител на продавницата е ѓорѓиевски 
Славе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 437/70 од 8.ГУ.1971 година. (797) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 644, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр"— 
Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Самопослужна продав-
ница во Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 29. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
колонијални, прехранбени, индустриски, земјодел-
ски и други стоки за широка потрошувачка. 

Самопослужната продавница е основана од за-
дружниот совет на Земјоделскиот задружен комби-
нат „Аграр" — Скопје, со одлуката бр. 03-1910/3 
од 31V. 1969 година од одржаната седница на 31.V. 
1969 година. 

Раководител на самопослужната продавница е 
ѓорѓиевски Алексо. 

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

Оп Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 438/70 од 7.ПЛ1971 година. (798) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишана 
под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат 
„Скопско Поле" Скопје во состав на Здружениот 
земјоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка %и промет на земјоделско-прехранбени произво-
ди — Скопје — Деловна единица за малопродаж-
ба — Продавница број 17 во Скопје, ул. „Огњан 
Прица" бр. 60. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на месо и сувомесни произ-
води. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлуката 
од одржаната седница на 20.11.1969 година. 

Раководител на продавницата е Благоја Алек-
совски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 484/70 од 14.IV.1971 година. (800) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 688, страна 590, книга IV е запишана 
под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат 
„Скопско Поле" — Скопје во состав на Здруже-
ниот земјоделски прехранбен комбинат „Македо-
нија" — Здружено претпријатие за производство, 
преработка и промет на земјоделско-прехранбени 
производи — Скопје — Деловна единица за мало-
продажба — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Самопослужна продав-
ница во Скопје, ул. „980" бб. Предмет на работе-
њето на продавницата е да ја обавува дејноста 
регистрирана со решението Фи. бр. 177/62 од 19. 
III. 1962 -година, на Комбинатот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлука-, 
та од одржаната седница на 8.Х.1969 година. 

Раководител на продавницата е Мангаровски 
Душко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 485'70 од 14.1У.1971 година. (801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени произ-
води — Скопје — Деловна единица за малопро-
дажба — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 4, ул. 
„250" бр. 43 во Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлука-
та бр. 03-365 од 15.VII.1969 година, од одржаната 
седница на 11.У1.1969 година. 

Раководител на продавницата е Дојчиновски 
Славе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк. 
бр. 482/70 од 14.1У.1971 година. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот 
земјоделско прехранбен кобминат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земојделско-прехранбени произво-
ди — Скопје — Деловна единица за малопродажба 
— Продавница бр. 19, во Скопје, населба Драчево 
— пазар б.б. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлука-
та бр. 02-164 од 19.111.1970 година од одржаната 
седница на 2.Х.1969 година. 

Раководител на продавницата е ѓорѓи Деш-
лиев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 486/70 од 14.IV.1971 година. (802) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 688, страна 590, книга VI е запишано под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот 
земјоделски комбинат „Македонија" — Здружено 
претпријатие за производство, преработка и про-
мет на земјоделско-прехранбени производи — Ско-
пје — Деловна единица за малопродажба — Мага-
зин во Скопје, ул. „670" — Острово. Предмет на 
работењето на магазинот е продажба на прехран-
бени артикли. 

Магазинот е основан од работничкиот совет 
на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлуката 
од одржаната седница на 20.11.1970 година. 

Раководител на магазинот е Дракуловски Иљо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Комбинатот, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 488/70 од 14. VI. 1971 година. 

Поле'' — Скопје во состав на Здружениот земјодел-
ски прехранбен комбинат „Македонија" — Здру-
жено претпријатие за производство, преработка и 
промет на земјоделско-прехранбени производи — 
Скопје — Самостојна организација „Банат" — ек-
спорт импорт — Продавница број 29 во село Син-
гелиќ. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на овошје и зеленчук, млеко и млечни 
производи и други прехранбени артикли. 

Продавницата е основана со соединување на 
Земјоделското стопанство „Острово" — Скопје кон 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со решението на 
овој суд Фи. бр. 381/69 од 30Л/Т.1969 година. 

Раководители на продавницата е Костенцов Јо-
ван и Вај галевски Љубен. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч. 
бр. 415/69 од 9.ГУ.1971 година. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 588, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени произво-
ди — Скопје — Организација на здужен труд без 
својство на правно лице — продавница број 23, 
ул. „А", населба „Козле". Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на месо и сувомесни 
производи. 

Продавницата е основана со соединување на 
Организационата единица „Кланица и ладилник" 
- Скопје кон ЗИК ,.Скопско Поле" — Скопје, со 
решението Фи. бр. 65/71 од 281.1971 година. 

Раководител на продавницата е Делинков То-
дор. 

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

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Љи 
бр. 125/70, од б,ГУ 1971 година. (804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработка 
и промет на земјоделско-прехранбени производи — 
Скопје — Самостојна организација „Банат" експорт 
импорт — Продавница број 28, ул. Бит-пазар. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
овошје, зеленчук, млеко и млечни производи и дру-
ги прехранбени артикли. 

Продавницата е основана со соединување на 
Земјоделското стопанство „Острово" — Скопје кон 
ЗИЌ ,,Скопско Поле" — Скопје, со решението на 
овој суд, Фи. бр. 381/69 од 30.ПЛ1969 година. 

Раководители на продавницата се Аџами Заим 
и Ебиб Халиса. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 416/69 од 9.1У.1971 година. (807) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработка 
и промет на земјоделско — прехранбени производи 
— Скопје — Самостојна организација „Банат" — 
импорт експорт — Продавница број 32, ул. „пазар 
аеродром. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мешани стоки, прехранбени артик-
ли и пијалоци, на мало. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Земјоделското стопанство „Острово" — Скопје 
кон ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со решението 
Фи. бр. 381/69 од ЗО.У1.1969. година. 

Раководители на продавницата се Ване Натев 
и Силјановска Цвета 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 414/69 од 12.ГУ.1971 година. (805) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработка 
и промет на земјоделско-прехранбени производи — 
Скопје — Самостојна организација — „Банат" — 
експорт импорт — Продавница број 27 во Скопје, 
ул. „Пазар аеродром". Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана со пресоединувањето 
на Земјоделското стопанство „Острово" — Скопје 
кон ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со решението 
Фи. број 381/69 од 30Л/Т.1969 година. 

Раководители на продавницата се Антониевиќ 
Душан и Митревски Глигор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 417/69 од 12.ГУ 1971 година. 

(808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 688, страна 589, книга VI е запишан под 
фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Скоп-
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еко Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработка 
и промет на земјоделско прехранбени производи — 
Скопје, Самостојна организација „Банат" импорт-
експорт Сектор градежи „Острово" — Скопје. Пред-
мет на работењето на секторот градежи е продаж-
ба на градежни и огревни материјали. 

Секторот градежи е основан од работничкиот 
совет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлу-
ката бр. 01-2747 од 9.У1.1969 година, од одржаната 
седница на 20.V. 1969 година. 

Раководител на секторот градежи е Чуповски 
Атанас. 

Секторот градежи „Острово" — Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 644 69 од 12.IV.1971 година. (809) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 393, книга II е запишан под 
фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт на 
големо и мало „Агроремонт" — Тетово — Самостој-
на организација на здружен труд со својство на 
правно лице — Погон за сервис и ремонт — Тетово, 
со самостојната пресметка и сопствена жиро-смет-
ка, ул. „Илинденска". Предмет на работењето на 
погонот е сервис, ремонт и поправки на сите видо-
ви моторни возила, земјоделски и градежни маши-
ни, алати и опрема како и обавување на браварска 
дејност, која ќе ја врши во просториите на матич-
ното претпријатие. 

Е.д. управник на погонот е Симовски Ѓорѓи. 
Погонот е основан од Претпријатието за промет, 

сервис и ремонт на големо и мало „Агроремонт" — 
Тетово, со одлуката бр. 01-480/2 од 19.11.1971 година 
на работничкиот совет. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуват и раз-
должуваат Симовски ѓорѓи, в.д. управник, Дабевски 
Војко и Наумовски Миле, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 239 од 19.IV 1971 година. (810) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 381, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделско индустриски комбинат — Те-
тово — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница во Тетово, ул. 
„Кумановска" бр. 49. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со прехранбено-колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 02-3610 од 12. XI 1969 година 
од одржаната седница на 12. XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Трпевски Ратко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 31170 од 2. IV. 1971 година. (811) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 290, страна 389, книга П е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо 
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" — 
Тетово — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Складиште за индустриски 

и прехранбени производи во Тетово, ул. „Беличица". 
Предмет на работењето на складиштето е продажба 
на индустриски и прехранбени производи, на големо 
и мало. 

Складиштето е основано од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Јелак" — Тетово, со 
одлуката бр. 02-535 од 22. V. 1969 година, од одр-
жаната седница на 28. IV. 1969 година. 

Раководител на складиштето е Дојчиновски Ме-
тодија. 

Складиштен ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 477/69 од 6. IV. 1971 година. (812) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 97, книга VI е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со огрев-
ни и градежни материјали на големо и мало „Се-
ча" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Сервис за прање и 
подмачкување на моторни возила — Скопје, ул. 
„Илинденска" бб. Предмет на работењето на серви-
сот е миење и подмачкување на моторни возила. 

Сервисот е основан од Трговското претпријатие 
„Сеча" — Скопје, со одлуката бр. 2188/1 од 7. X. 
1970 година на работничкиот совет. 

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 818/70 од 13. IV. 1971 година. (868) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 658, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско земјоделско претпријатие на го-
лемо и мало „Македонија" — Скопје — Самостојна 
организација на здружен труд за купопродажба на 
големо и мало, без својство на правно лице, со по-
себна жиро-сметка — Скопје, ул. „Цветан Димов" 
бб, Бутел П. Предмет на работењето на самостој-
ната организација е купопродажба, на големо и 
мало, на сите стоки за кои е регистрирано матич-
ното претпријатие во просториите на кое ќе ја 
обавува дејноста. 

Раководител на самостојната организација е Ку-
севски Велко 

Самостојната организација е основана од Тр-
говското земјоделско претпријатие на големо и ма-
ло „Македонија" — Скопје, со одлуката бр. 491 од 
3. П. 1971 година на работничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Кусевски Велко, раководител, и 
Анчевски Мирко, советник во матичното претпри-
јатие, согласно со горенаведената одлука, а во гра-
ниците на своето овластување. 

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

бр. 190 од 21. IV. 1971 г. (869^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1441, страна 656, книга VI е запишана под 
фирма: Молеро-фарбарска задруга „Бисер" — Ско-
пје, ул. „Гоце Делчев" бр. 27 Предмет на работе-
њето на задругата е вршење на молеро-фарбарска 
дејност — варосување и молување со земјани и др. 
бои; фарбање и лакирање на градежна столарија, 
на намештај од сите видови, на метални конструк-
ции, индустриски и други производи. 
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В. д. управник на задругата е Илија Аврамов-
ски. 

Задругата е основана од задругарите — Авра-
мовски Илија, Трајчевски Никола, Тасевски Владо, 
Атанасовски Бошко, Илиевски Мице, Фидановски 
Михајло, Ивановски Борис, Кочковски Борис, Тр-
певски Љубе и Блажевски Ѓорѓи, согласно со запис-
никот од основачкото собрание на 8. IV. 1971 година, 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Аврамовски Илија, в. д. управник и 
Кочковски Борис, согласно со одлуката на задруж-
ниот совет од 8. IV. 1971 година, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 392 од 21. IV. 1971 г (870) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 167, страна 237, книга П е запишана под 
фирма: Сточарско стопанство „Напредок" — Гости-
вар — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница број 4 „Шарена во-
да", село Лакавица, Гостиварско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на колонијални 
стоки, 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Сточарското стопанство „Напредок" — Гостивар, 
со одлуката бр. 02-358 од 7. V. 1970 година, од одр-
жаната седница на 7. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Асани Арифа 
Асан. 

Продавницата број 4 „Шарена вода" во село Ла-
кавица, Гостиварско ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 538/70 од 19. IV. 1971 година. (898) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660, страна 93, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи и 
волна „Стококооп" — Скопје — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница во Гостивар, ул. „Борче Јовановски" бр. 
56. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на кондури, гумени производи, преработени 
кожи и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Стококооп" — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 2. IX. 
1969 година 

Раководител на продавницата е Беба Хамди. 
Продавницата во Гостивар ќе ја потпишува, за-

должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1061/69 од 27. IV. 1971 година. (899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 316 страна 1045, книга П е запишана под 
фирма: „Дојранско Езеро" — задружно претприја-
тие за лов и преработка на риби — Нови Дојран 
- Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Куманово, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 13. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на риби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Дојранско Езеро" — задружно претпријатие 
за лов и преработка на риби — Нови Дојран, со 
одлуката бр. 02-2189/69, од одржаната седница на 
20. X. 1969 година 

Раководител на продавницата е Макасчиев К. 
Тодор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 468/70 од 27. IV. 1971 година. (900) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 612, страна 509, книга П е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на детска 
конфекција „Наше дете" — Скопје — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 
43. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на детска конфекција за деца од нула до 16 
годишна возраст. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „Наше дете" — Скопје со одлу-
ката од одржаната седница на 30. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Мирковска Томе 
С л а б и к а . 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздол-ж-ува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Л И , 
бр. 803/69 од 19. IV. 1971 година. (901) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 841, книга IV е запишано 
под фирма: „Електромакедонија" - Скопје - По-
гон Охрид - Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Претставништво — Скоп-
је, Градски ѕид, кула бр. 8. Предмет на работе-
њето на претставништвото е склучување на дого-
вори за изведба на електроенергетски објекти во 
рамките на дејноста на погонот; набавка на се-
каков вид материјали за обавување на производ-
ството на погонот во рамките на својата дејност. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Електро-Македонија — Скопје — Погон 
Охрид, со одлуката бр. 02-1816/1 од 3. П. 1969 го-
дина, од одржаната седница на 3, П. 1969 година. 

Раководител на претставништвото е Шекутков 
Димитрије. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Шекутков Димитрије, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 530/69 од 26. IV. 1971 година. (909) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 1443, страна 668, книга VI е запишано след-
ното: Земјоделско-индустрискиот комбинат „При-
леп" — Прилеп — Организација на здружен труд 
— без својство на правно лице, со посебна жиро-
сметка — Претставништво во Скопје, ул. „801" бб. 
Предмет на работењето на претставништвото е 
склучување на договори за купо-продажба на сто-
ка во име и за сметка на комбинатот. 

Претставништвото е основано од ЗемЈоделско-
индустрискиот комбинат „Прилеп" — Прилеп, со 
одлуката бр. 02-276 од 12. Ш. 1971 година на ра-
ботничкиот совет. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Вељановски Димче, директор. 

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

бр. 378 од 4. V. 1971 година. (910) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1444, страна 670, книга VI е запишана под 
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фирма: Градежно-занаетчиска услужна задруга 
„Преспа" — Скопје, ул. „Џон Кенеди" бб. бара-
ка 7 — Бутел 11. предмет на работењето на задру-
гата е вршење на ѕидаро-фасадерска дејност. 

Задругата е основана од членовите на задру-
гата и тоа: Камшиковски ИлиЈа, Алексовски а т а -
нас, Поповски Љубомир, Гепаровски Боро, Сеев 
Гоце, 'Спасовски Фидан, Атанасовски Јанко, То-
мовски Страхил, Бојовиќ Арсение, Иванов Асен, 
Павловски Арсо, Алексовски Б л а ж е и Ставревски 
Ристо, со одлуката на основачкото собрание од 22. 
IV. 1971 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Камшиковски панде Илија, в. д. дирек-
тор, согласно со одлуката на работната заедница 
од 25. IV. 19/1 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од окружниот стопанско! суд во Скопје, Фи. 

бр. 4о0 од I. V. 1971 година. (911) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. страна 307, книга Ш е запишана под 
фирма: производно услужно претпријатие „Тапе-
тар" — 1итов -велес — организација на здружен 
труд без СВОЈСТВО на правно лице — Продавница 
во тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 41. Предмет на 
раоотењето на продавницата е продажба на секаков 
вид намештај, каучи, Јоргани и душеци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на производното услужно претпријатие „Та-
петар" — Титов велес, со одлуката бр. 9x0 од 1. 
VI. 1967 година, од одржаната седница на 1. VI. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Душанка Ни-
колова. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1122/69 од 13. IV. 1971 година. (912) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3/4, страна 405, книга И е запишана под 
фирма: Производно-трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Европа" — Штип — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Стовариште Тетово, ул. „Радован Цониќ" бр. 15. 
Предмет на работењето на стовариштето е: 

а) продажба на сите видови шеќерни произ-
води: бонбони, локум, алва и друго; 

б) промет со трговска и колонијална стока, 
млеко, млечни производи, тестени производи, су-
вомесни и конзервирани производи, риба, јајца, 
чоколада, вафел производи, гума за жвакање, ка-
фе, какао, алкохолни пијалоци, пиво, цигари, ки-
брит, поштенски марки, канцелариски и школски 
прибор, хартија, коверти, мастила, козметички и 
парфимериски производи, прибор за бричење, за-
чини и др. колонијална стока; 

в) овошје, зеленчук и друго јужно овошје. 
Раководител на стовариштето е Симоновски 

Борис Илија. 
Стовариштето е основано од Производното тр-

говско претпријатие на големо и мало „Европа4 

— Штип, со одлуката бр. 637 од 28. VII. 1970 го-
дина на работничкиот совет. 

Стовариштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Симоновски Илија, раководител и 
Сулејмани Сулејман, зам. раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 813/70 од 5. V. 1971 година. (913) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 152, страна 257, книга Ш е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" — Титов Велес — Организација на здру-

жен труд без својство на правно лице — Продав-
ница „Деликатес интернационал" — Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито" бр. 40. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет на мало со пре-
хранбени производи и предмети за секојдневни по-
треби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Угостителското претпријатие „Интернацио-
нал" — Титов Велес, со одлуката бр. 173 од 25. 
УП. 1970 година, од одржаната седница на 25. VI. 
1970 година. 

Раководител на продавницата е Атанасов Алек-
сандар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 643/70 од 4. V. 1971 година. (914) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 152, страна 257, книга Ш, е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" — Титов Велес — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Продавница 
„Деликатес експрес" — Титов Велес, ул. „Маршал 
Тито" бб. Предмет на работењето на продавницата 
е промет на мало со деликатесни стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Интернационал" 
— Титов Велес, со одлуката бр. 227 од 14. Ш. 1960 
година, од одржаната седница на 13. Ш. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Дончева Ма-
рија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 644/70 од 4. V. 1971 г. (915) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 574, страна 650, книга VI е запишана под 
фирма: „Искра" — трговско претпријатие на мало 
— Драчево — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во насел-
бата „Драчево", ул. „8" бб (самопослуга). Предмет 
на работењето на продавницата е промет со коло-
нијални, индустриски, земјоделски и сточарски про-
изводи, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Искра" — трговско претпријатие на мало 
— Драчево, со одлуката бр. 467 од 29. IV. 1970 го-
дина. од одржаната седница на 22. IV. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Борис Трај -
ковски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 414/70 од 8. IV. 1971 година. (953) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 574, страна 651, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Искра" 
- Драчево — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во Скопје, 
ул. ,Д" населба Драчево. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со колонијални, ин-
дустриски, земјоделски и сточарски производи, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Искра" 
— Драчево, со одлуката бр. 467 од 29. IV. 1970 
година, од одржаната седница на 22. IV. 1970 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Владо Младе-
новски. 
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Продавницата ќе Ја потпишува, задолжува и 
раздолжува претпријатието, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 415/70 од 8. IV. 1971 година. (954) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 574, страна 650, книга VI е запишана под 
фирма: „Искра" — трговско претпријатие на мало 
- Драчево — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница за елек-
троуреди и железарија во населбата Драчево — 
пазарче, ул. „2" бб. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на електроуреди и желе-
зарија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Искра" 
— Драчево, со одлуката бр. 467 од 29. IV. 1970 
година, од одржаната седница на 22. IV. 1970 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Момир Јова-
новски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 4^8/70 од 8. IV. 1971 година. (955) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 626, книга VI е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" — 
Скопје — Слаткарница „Карпош" во Скопје, ул. 
„763" бр. 5. Предмет на работењето на слаткар-
ницата е продажба на разни слатки и безалкохол-
ни пијалоци. 

Слаткарницата е основана од работничкиот со-
вет на Угостителското претпријатие „Метропол" со 
одлуката бр. 02-20Ц од 5. IX. 1970 година, од одр-
жаната седница на 6. Ш. 1969 година. 

Раководител на слаткарницата е Митревски 
Здравко. 

Слаткарницата „Карпош" во Скопје ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 726/70 од 10. V. 1971 година. (956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 626, книга VI е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" --
Скопје — Ресторан „Конаци" во село Горно Не-
рези, Скопско. Предмет на работењето на рестора-
нот е вршење на угостителски услуги а во рам-
ките на одобрената дејност за работа на претпри-
јатието. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скопје, 
со одлуката бр. 02-2011 од 5. IX. 1970 година, од 
одржаната седница на 6. Ш. 1969 година. 

Раководител на ресторанот е Кузмановски Ла-
зар. 

Ресторанот во село Горно Нерези ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 727/70 од 10. V. 1971 година. (957) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишана под 
фирма: Производно претпријатие „Билјана" — Ско-
пје - Организација на здружен труд без својство 
га правно лице — Продавница во Скопје број 35. 
на кеј „13 Ноември" бб. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на безалкохолни пи-
јалоци во оригинално пакување. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Производното претпријати,е „Билјана" — 
Скопје, со одлуката бр. 1054 од 4. VI. 1970 година 
од одржаната седница на 5. II. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Лука Ника-
љевиќ. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 472/70 од 13. IV. 1971 година. (787) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 1057, страна 1281, книга V е занишана 
под фирма: Трговско претпријатие на големо и 
мало за купопродажба и посредување на мотор-
ни возила, градежен материјал, земјоделски произ-
води и индустриска стока „Трго Вардар" — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Киоск — продавница во просто-
риите на кино „Вардар" — Скопје. Предмет на 
работењето на киоск-продавницата е продажба на 
чоколада, бонбони, вафли и безалкохолни пија-
лоци, во оригинално пакување. 

Киоск-продавницата е основана од Трговското 
претпријатие „Трго Вардар" — Скопје, со одлуката 
на советот на работната заедница. 

Раководител на киоск-продавницата е Нацева 
Трајанка. 

Кисск-продавницата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 589/70 од 15. IV. 1971 година. (7881 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот округли печат број 3, под назив: 
„Одделение за приходи на Собранието на општина 
Тетово", се огласува за неважен. (3678) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Бајруш Љатифа Мурте-
зовски, ул. „Ј. Сандански" бр. 58, Куманово. (3633) 

Шумски чук со ознака ШС — 30, сопственост на 
Шумското стопанство „Караџица" — Скопје. (3654) 

Молба за потрошувачки кредит со меница за-
ведена под дел. бр. 114/561 од 27. IX. 1971 год. за 
подигање роба од „Југодрво" — Београд — Прет-
ставништво — Скопје, на име Симеон Стоименовски, 
Скопје. (3673) 

Молба за потрошувачки кредит заведена под 
дел. бр. 114/584 од 14. IX. 1971 год. за подигање роба 
од Трговското претпријатие „Црн Бор" — Прилеп 
— Продавница во Скопје на име Симеон Стоиме-
новски, Скопје. (3674) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата 
„Гоце Делчев" — Куманово на име Верица Т. Трај-
ковска, ул. „Вл. Стевковски" бр. На, Куманово 

(3676) 
Пасош издаден од ОВР — Кочани на име Ме-

тоди Николов, ул. „Сл. Стојменов" бр. 16, Кочани. 
(3677) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Земјоделска здравствена легитимација бр. 18566, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Атиша Илази, 
с. Желино, Тетово. (1574) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемаљи Исмаиљи, с. Џепчиште, Тетово. (1576) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Таџедин Исмаиљи, с. Џепчиште, Тетово. (1577) 

Здравствена легитимација на име Вебије Аб-
дули, ул. „Цетинска" бр. 21, Тетово. (1578) 

Свидетелство од VIII одделение на име Алајдин 
Емурлаи, ул. „Г. Стојчески" бр. 64, Тетово. (1579) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име\ Алекса Станкоски, ул. „11 октом-
ври" бр. 121, Прилеп. (1580) 

Свидетелство бр. 54/2, за завршено VIII одде-
ление издад,ено од Основното училиште во с. Рак-
ле — Прилеп, на име Методија Стевано,ски, с. Рак-
ле, Прилеп. (1581) 

Свидетелство бр. 06-265 за завршено I клас 
и свидетелство бр. 06-281/18, за завршен II клас, 
издадени од Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. 
Паланка на име Стојко Младеновски, Кр. Паланка. 

(1584) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Лазо Димитровски, с. Чашка, Т. Велес. (1585) 
Свидетелство издадено од Основното училиште 

во с. К р а л и ц а — Делчево на име Павле Ефремов 
Ангеловски, с. Селник, Делчево. (1587) 

Работна книшка на име Тоне Илија Бојчевски. 
Битола. (1588) 

Свидетелства за I и И година издадени од 
Средно дописното училиште — Прилеп, на име 
Михаил Карески, ул. „Никола Карев" бр. 39, Кру-
шево. (1589) 

Свидетелство бр. 06-265/26 за завршен I клас 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка, на име Рајна Стоевска, с. ПодржиКоњ, Кр 
Паланка. (1590) 

Здравствена легитимација на име Атиџе Асан^ 
с. Боговиње, Тетово. (1591) 

Здравствена легитимација на име Ајрије Аса-
ни, с. Боговиње, Тетово. (1592) 

Здравствена легитимација на име Џемал Аса-
ни, с. Боговиње, Тетово. 1593) 

Здравствена легитимација на име Лазим Асани, 
с Боговиње, Тетово. (1594) 

Здравствена легитимација на име Маир А. Аса-
ни, с. Боговиње, Тетово. (1590) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Несет Камбери, с. Стте-
мница, Тетово. (1597) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскалот" — Прилеп 
на име Мирјана Филипоска, с. Долнени, Прилеп. 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име 
Жарко Спирковски, „Кеј 9 септември бр. 22а, ПРИ-
леп. (1599) 

Уверение'за завршени општи предмети за ви-
соко квалификуван работник, издадено од Работ-
ничкиот универзитет — Гостивар, на име Музафет 
Аручи, ф - к а „Силика", — Гостивар. (1601) 

Уверение за високо квалификуван работник из-
дадено од Работничкиот универзитет во Гостивар, 
на име Имер Мустафи, Фабрика „Силика" — Гос-
тивар. (1602) 

Уверение за завршени општи предмети за ви-
соко квалификуван работник, издадено од Работ -
ничкиот универзитет — Гостивар, на име Димит-
рије Софрониески, ф - к а „Силика" — Гостивар. 

(1603) 
Ученичка книшка за завршено I одделение, из-

дадена од Осмолетката „Јосип Броз Тито" — с. 
Бардовци, на име Бари Асановски, с. Злокуќани. 
Скопје. (1604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Витомир Радичевиќ, Скопје. (1605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милева Коцева Скопје. (1606) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Бероња Скопје. (1607) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шукри Исеин, Скопје. (1608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Минивер СулеЈманова, Скопје. (1609) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Шабан и Дудија А В Д И Ј а, Скопје. 

(1611) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

СкопЈе на име Ибрахим Мурататиќ, Скопје. (1612) 
Здравствени легитимации издадени, од ЗСО — 

Скопје на име Бошко, Љуба, Милица, Ли л Јана и 
Момир Стратевски, Скопје. (1613) 

Свидетелство за квалификуван работник во-
зач, издадено од Градско собрание — Скопје, на 
име Душко Челиковски, Скопје. (1614) 

Индекс бр. 12896, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име 1оце Петревски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Томислав Илиевски, Скопје (1616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Димче Марковски Скопје. (1617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боне Ристовски, Скопје. (1618) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име ДеЈка и Горан Васевски, Скопје. 

(1619) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Цветанка Стефанова, Скопје. (1620) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојко Балшичевски, Скопје. (1621) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Работничкиот универзитет — Скопје, 
на име Невена Наумовска, Скопје. (1622) 

Свидетелство за завршен дактилографски курс, 
издадено од Училиштето за дактилографи и стено-
дактилографи — Скопје, на име Невена Наумовска 
Скопје. (1623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Румена Василевска, Скопје. (1624) 

Свидетелство за завршен I 2 клас издадено од 
Гимназијата „Никола Карев" — Скопје, на име 
Светлана Митровска, Ѓ. Петров. (1625) 

Свидетелство за завршено II клас, издадено од 
Гимназијата, К. Рацин" — Ѓ. Петров, на име Дра-
гица Јанчевска, Скопје. 

Уверение за полу квалификуван работник — ѕи-
дар, издадено од Бирото за труд — Скопје, на име 
Зејнула Мазлами, Скопје. (1627) 

Индекс бр. 12734, издаден од Економскиот ф а -
култет во Скопје, на име Садета Арифова, Скопје. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Мице Ничев, Скопје (1629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Дедова, Скопје. (1630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фикоета Ибраими, Скопје. П631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранислав Трајковски, Скоше И 632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Костовски, Скопје. (1633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљо Маловски, Скопје. (1634) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубе Живковски, Скопје. (1635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ајаз Скендери, Скопје. (1636) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски — 
Карпош" — с. Ранковци, на име Горка Атанасов-
ска, с. Гиновци, Кр. Паланка. (1637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослава Марковска Скопје. (1638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Трајанка Ордева, Скопје. (1639) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Тодор Јелев" — с. Чашка на 
име Трајан Давчевски ул. „1120"бр. 5, Скопје. (1640) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 44 точка 10 од Законот за 

високото школство на СРМ, Советот на Медицин-
скиот факултет на Универзитетот „Кирил и Ме-
тодиј" Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места и 
тоа: 
— Еден вонреден професор по предметот физиоло-

гија 
— Еден вонреден професор по предметот оторино-

ларингологија 
— Еден наставник (во сите звања) по предметот 

претклиничка протетика 
— Два хонорарни доцента по предметот гинеколо-

гија и акушерство 
— Еден универзитетски предавач по предметот дет-

ска стоматологија 
— Еден универзитетски предавач по предметот ден-

тал на хирургија 
— Еден универзитетски предавач по предметот ор-

топедија на заби и вилици. 
— Еден асистент по предметот претклиничка про-

тетика 
— Еден асистент по предметот судска медицина 

и криминалистика 
— Два асистента по предметот физиологија 
— Четири асистента по предметот клиничка про-

тетика 
— Еден асистент по предметот гинекологија и аку-

шерство 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени за избор на наставници и соработници 
согласно со членовите 130, 131 и 135 од Законот за 
високото школство на СРМ. 

Молбите таксирани со еден динар таксена мар-
ка, биографија и примерок од стручните трудови се 
поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

Медицински Факултет Скопје 

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Охрид, врз основа на 

членот 19 од Правилникот за работни односи, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места 
1. Во КЗСО — Охрид еден референт за Инва-

лидско осигурување. 

У с л о в и : 

Покрај општите услови за примање на работ-
ници на работа, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и следните услови: 

— да имаат завршено Правен факултет и нај-
малку три (3) години работно искуство. 

— Молбите таксирани со 1,00 нов динар, таксе-
на марка и други подреони документи се поднесу-
ваат во К З с о - Охрид, најдоцна во рок од 15 
дена по објавување на конкурсот. 

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат 
и следните документи и тоа: извод од матичната 
книга на родени; диплома за завршен Правен фа-
култет; доказ за работно искуство; лекарско уве-
рение; уверение дека не е под истрага. 

Молбите без потребните документи — некомпле-
тни, нема да се земаат предвид при решавањето. 

Личниот доход ќе се определува според Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на ра-
ботниците на заводот. 

/220, 

221. 

Конкурсната комисија при Градежно занаетчи-
ско услужната задруга ,.Преспа" — Скопје, распи-
шува 

К О Н К У Р С 
за избор на директор на задругата 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
со позитивните прописи треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

ССС — градежна насока со над 15 години ра-
ботна практика од кои 5 години на раководно 
место. 

Кандидатот покрај пријавата мора да поднесе 
и докази дека ги исполнува условите барани по 
конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земат 
предвид. 

Личниот доход според правилникот. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 

222. ^ 

223. 

224. 

225. 

СОДРЖИНА 

Закон за учеството на Социјалистичка 
Република Македонија во Финансирањето 
изградбата на делницата на автопатот 
„Братство и Единство" Башино село — 
Бабуна - - - - - - - - - 601 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 30/71 од 7 октомври 1971 година — 601 
Одлука за начинот на изјаснувањето на 
остурениците за формирање заедници на 
здравственото осигурување на работни-
ците, односно заедници на здравственото 
осигурување на земјоделците и за соста-
вот и начинот на избирањето на првите 
собранија на заедниците — — — - 602 
Одлука за дополнение на Одлуката за до-
полнително усогласување на пензиите 
според членот 102 од Основниот закон за 
пензиското осигурување — — — — ч 605 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за користење на средствата за ре-
шавање на станбените потреби на корис-
ниците на старосна, инвалидска и семеј 
на пензија — — — — — — — — 605 
Одлука за основите на организацијата, 
управувањето и работењето на домовите 
за живеење на пензионерите — — — 606 
Одлука за височината на паушалниот на-
доместок на инвалидите на трудот и ин-
валидните деца на осигуреници за време-
то додека се врши професионална реха-
билитација надвор од местото на живее-
њето — — — — — — — — — — 607 
Решение за основање Општинско јавно 
обвинителство за подрачјето на Општин-
скиот суд Радовиш, со седиште во Ра-
довиш — — — — — — — — — 607 
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