
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 14 септември 1973 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

Врз основа на член 23 од Законот за музеј-
ските установи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/65) и член 31 од Статутот на Археолошкиот му-
зеј во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ -

СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Археолошкиот музеј во 
Скопје, поради истек на мандатот на: 

1. Цветан Гроздановски, 
2. Владо Картов. 
II. За членови на Советот на Археолошкиот 

музеј во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. д-р Константин Петров, редовен професор 
на Филозофскиот факултет во Скопје, 

2. Спасе Спировски, виш конзерватор во Заво-
дот за заштита на спомениците на културата на 
град Скопје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1612/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Зрз основа на член 23 од Законот за музеј-
ските установи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/65) и член 16 од Статутот на Етнолошкиот му-
зеј во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Етнолошкиот музеј — Скопје, 
поради истек на мандатот на: 

Томе Саздовски. 
II. За член на Советот на Еколошкиот музеј 

во Скопје, со мандат од две години се именува 
Трајко Зајковски, етнолог во Архивот на Маке-

донија. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1611/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

348 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
Цане Станковски, правен референт во Извршниот 
совет. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1621/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 15 од Законот за театрите 
и др,угите сценско-уметнички установи („Службен 
весник на СЈ^М" бр. 16/65) и член 14 од Статутот 
на Ансамолот за народни игри и песни ,,Танец1' 
од Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕ! 0 1 НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ 

ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец" во Скопје, поради истекот на 
мандатот на: 

1. Нада Гајиќ, 
2. Драган Топчиевски. 
II. За членови на Советот на Ансамблот за на-

родни игри и песни „Танец", со мандат од две го-
дини, се именуваат: 

1. Владимир Василевски, секретар на Култур-
но-просветниот сооор на Собранието на град Скопје, 

2. Генко Андоновски, судија на Општинскиот 
суд Скопје II. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1610/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 
библиотеките („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ УПРАВНИК 
НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИ-

ОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од должност управник на На-
родната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" — Скопје Митко Зафиров, поради ис-
текот на мандатот, сметано од 14. V. 1973 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1736/1 
14 мај 1973 година 

Скопје 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

Бр. 12-1614/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа (,.Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕД\ТЕ-
ЛОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Се именува за советник на претседателот на 
Комитетот за физичка култура, Томислав Димовски, 
правен референт во Одделението за инспекции на 
Собранието на град Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се об4ави во ,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1620/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

( 3 5 1 . / 
Врз основа на член 50 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65) и член 26 од Статутот на Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗА-
ШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. Се утврдува престанок на функцијата чле-
нови на Советот на Републичкиот завод за зашти-
та на спомениците на културата, поради истек на 
мандатот на: 

1. инж. Круме Тошевски, 
2. Перо Коробар. 
И. За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за заштита на спомениците на културата, со 
мандат од две години се именуваат: 

1. Владо Хаџихристовски, судија на Општин-
скиот суд Скопје I, 

2. Томо Писевски, дипл. инж. Скопје. 

(352. ; 
Врз основа на член 23 од Законот за музеј-

ските установи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/65) и член 27 од Статутот на Природно-научниот 
музеј во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОТ НА ПРИРОДНО-Н а УЧНИОТ МУЗЕЈ ВО 

СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Природно-научниот музеј во 
Скопје, поради истекот на мандатот на 

Лилјана Караман. 
II. За член на Советот на Природно-научниот 

музеј во Скопје, со мандат од две години, се име-
нува: 

1. д-р Димовска Анастасија, вонреден профе-
сор на Природно-математичкиот факултет — 
Скопје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1613/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

(353. 
Врз основа на член 34 од Законот за библио-

теките („Службен весник на СРМ" бр. 14/65) и член 
23 од Статутот на Народната и универзитетска биб-
лиотека во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА 

БИБЛИОТЕКА - СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Народната и универзитетска 
библиотека — Скопје, поради истек на мандатот на: 

Евтим Манев. 
II. За член на Советот на Народната и универ-

зитетска библиотека — Скопје, со мандат од две 
години, се именува: 

1. Борис Спировски, судија на Окружниот суд 
— Скопје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1608/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



14 септември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 32 - Стр. 939 

Врз основа на член 7 од Законот за извршува-
ње на казните лишување од слобода, мерките за 
безбедност и воспитните мерки ^„Службен весник 
на СРМ" бр. 16/70), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА ПРАША-
ЊАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА КРИВИЧНИТЕ 
САНКЦИИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател на Советот за прашањата за извршу-
вањето на кривичните санкции при Републичкиот 
секретаријат за правосудство, поради заминување 
на нова должност на 

д-р Фрањо Бачиќ. 
II. За членови на Советот за прашањата за 

извршувањето на кривичните санкции при Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство, се имену-
ваат: 

а) за претседател 
— Љупчо Симеонов, советник-педагог во Репуб-

личкиот завод за социјални прашања — Скопје, 
б) за член 
— Горѓе Марјановиќ, предавач на Правниот 

факултет — Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1606/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1607/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

355.Врз основа на член 8 од Законот за определу-
вање на работите што ги врши Радио-телевизија 
— Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 4/66) и 
член 61 од Статутот на Радио-телевизија — Скопје, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА -
СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Радио-телевизија — Скопје, 
поради истек на мандатот на: 

1. Тошо Поповски, 
2. Стојан Димов, 
3. Рада Георгиева, 
4. Живко Новевски, 
5. Апостол Апостоловски, 
6. Џелал Туна. 
И. За членови на Советот на Радио-телевизија 

— Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 
1. Васко Поповски, раководител на Информа-

тивната служба на ЦК СКМ, 
2. Ратка Бакалинова, советник, уредник во Ре-

публичкиот секретаријат за информации, 
3. Саит Мустафа, директор тта Дирекција во 

Стопанска банка — Скопје, 
4. Кочо Мојсов, директор на Цементара „Усје" 

— Скопје, 
5. Владимир Николовски, претседател на Оп-

штинската конференција на ССРНМ — Куманово, 
6. Милица Источка, член на Секретаријатот на 

Републичката конференција на ССРНМ. 

Врз оснога на член 42 од Законот за високото 
школство во СРМ (,.Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 17 од Статутот на Вишата техничка 
школа во Битола, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОТ НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО 

БИТОЛА 

I. Се утврдува престануваше на функцијата 
член на Советот на Вишата техничка школа во 
Битола, поради истек на мандатот на 

Димитар Стамболив. 
II. За член на Советот на Вишата техничка 

школа во Битола, со мандат од две години, се име-
нува 

1. д-р Димитар Казурков, вонреден професор 
на Електро-машинскиот факултет во Скопје. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1615/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усо-
гласување на прописите за одделни установи, ос-
новани од републички органи (,.Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65) и член ?2 став 2 од Стартот на 
Заводот за културно-просветен и наставен филм во 
Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО -
ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Заводот за културно-про-
светен и наставен филм во Скопје, поради истекот 
на мандатот на: 

1. Атанас Станковиќ, 
2. Симон Шемов, 
3. Лазо Крстевски. 
II. За членови на Советот на Заводот за кул-

турно-просветен и наставен филм, со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. Глигор Поповски, писател од Скопје, 
2. Стефан Зорба, просветен советник во Заводот 

за унапредување на школството, и 
3. Зора Катранџиска, директор на Училиштето 

„Владимир Назор" — Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1609/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - БИТОЛА 129. 
— Врз основа на член 36 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 38 став 1 точка 
I, член 79 од Статутот на Заедницата на здравстве-
ново осигурување на работниците — Битола 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/72), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Битола, на одржаната седница на 
28. VI. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУ-
РЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат видовите на 

здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Битола задолжително 
учествуваат во поднесувањето на трошоците, висо-
чината на тоа учество и ослободување од учество 
на одделни осигурени лица. 

Член 2 
Осигурените лица од претходниот член не уче-

ствуваат во трошоците при користење на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита (член 30 од 
Законот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието). 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во вредноста на 

здравствените услуги и тоа: 

1. За сите видови здравствени услуги кои се 
укажуваат со цел за естетска корекција 
на поодделни органи или делови на тело-
то, естетски операции на носот, ушните 
школки, лицето, дој ките, симнување на 
брадавиците и други слични здравствени 
услуги — — — — — — — — — 40% 

2. За здравствени услуги — хируршки ко-
рекции на вродени мани и деформации 
настанати пред стекнување на својство 
на осигурено лице — — — — — — 30% 

3. Обични чевли (член 4 став 4) — — — 30% 
4. Ортопедски чевли (член 10) — — — — 20% 
5. Кожни нараквици (член 17) — — — — 20% 
6. Сите видови гумени чорапи (член 20 ст. 

1 точка 1 и 2 ст. 2 точка 1 и 2 и ст. 3 
точка 1 и 2 — исклучок ст. 6) — — — 30% 

7. Затега, суспензориум и појас (член 22 
став 1 точка 1, 2 и 3) - - - - - 20% 

8. Ортопедски влошки и кожни капи (член 
22 став 1 точка 5 и 6 ) - - - - - 30% 

9. Перика поради болест за осигуреник-жена 
(член 22 став 1 точка 7) — — — — — 50% 

10. Вештачка дојка (член 22 ст. 1 точка 8) 30% 
II. Сите видови очни помагала (член 29) — 30% 
12. Слушни помагала (член 39) — — — — 20% 
13. Апарат за гласен говор (член 46) — — 20% 
14. Протези на горни и долни екстремитети 

(член 4 став 1 до 3 и ст. 5), кога потре-
бата настанала пред здобивање својство 
на осигурено лице — — — — — — 20% 

15. Забнопротетичка помош и забнопротетич-
ки средства, со исклучок на „Визил" и 
привремени и имедијатни протези (член 
2 од Правилникот за индикациите за заб-
нопротетичка помош, за стандардите за 
материјали од кои се изработуваат забно-
протетички средства и за роковите на 
траењето на тие средства — — — — 20% 
16. „Визил" протези — — — — — - 30% 

17. Привремени и имедијатни протези — — 40% 
18. За сите пружени здравствени услуги пре-

дизвикани во пијана состојба — — — 50% 

Член 4 

Како трошоци во смисла на оваа одлука се 
подразбираат цените на здравствените услуги, по-
магалата и санитарните справи утврдени со дого-
вор помеѓу Заедницата и здравствената работна 
организација односно работната организација која 
го испорачува помагалото односно санитарната 
справа. 

Член 5 

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 
на учество со оваа одлука на организацијата која 
ја извршила здравствената услуга, односно која 
го испорачала помагалото или санитарната справа, 
која склучила договор со подрачната заедница на 
здравственото осигурување. 

Член 6 

Осигурените лица не учествуваат во трошоците 
за поправка на помагалата, кога на таква поправ-
ка имаат право спрема одредбите на соодветните 
правилници. 

Член 7 
По исклучок од член 3 на оваа одлука се ос-

лободуваат од учество во трошоците и тоа: 
Учениците на редовно школување над 15 годи-

шна возраст во средните школи, односно стручни 
училишта; студенти на редовно школување на 
виши и високи школи, факултети и академии до 
траењето на редовното школување според статути-
те на соодветните школи односно факултети и ака-
демии, но најмногу до навршена 26 годишна воз-
раст. 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила по нејзиното до-
несување и објавување во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јули 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - БИТОЛА 

Број 06-482 
28 јуни 1973 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 



14 септември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 32 - Стр. 941 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - БИТОЛА 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) член 40 став 1 точка 1, 
68, 72 и член 100 став 1 точка 3 од Статутот на За-
едницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Битола (,,Службен весник на СРМ" бр. 
43/72), Собранието на оваа заедница, на седницата 
одржана на 28. VI. 1973 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Глава I 
Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат ус-

ловите и начинот на остварување здравствена за-
штита на осигурените лица на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците (во ната-
мошен текст: Заедница) во целост или делумно врз 
товар на средствата на Заедницата. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник ќе се применуваат 

на сите осигуреници — земјоделци или членови на 
нивните семејства кои живеат на подрачјето на За-
едницата. 

Член 3 
На осигурените лица им се обезбедуваат за-

должителни видови на здравствена заштита пред-
видени во Законот за здравствено осигурување и 
задолжителни видови на здравствена заштита на 
населението (во натамошен текст: Закон) и здрав-
ствена заштита што самостојно ја утврдуваат оси-
гурениците за себе и за членовите на своите се-
мејства во рамките на Заедницата. 

Член 4 
Осигурените лица здравствената заштита ја ос-

тваруваат во сите здравствени работни органи-
зации кои се основани и работат по прописите на 
Законот за здравство, а на начинот предвиден во 
Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствената заштита на на-
селението; Статутот на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Битола (во 
натамошниот текст: Статут); овој правилник; дру-
гите општи акти на Заедницата и договорот склу-
чен меѓу здравствените работни организации и 
Заедницата. 

Член 5 
Трошоците за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита паѓаат во целост на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Трошоците за здравствената заштита што са-
мостојно ја утврдуваат осигурениците за себе и за 
членовите на своите семејства во рамките на За-
едницата паѓаат делумно на товар на средствата 
на Заедницата, а делумно на самите осигурени ли-
ца во височина предвидена со посебна одлука на 
Собранието на Заедницата. 

Глава II 
Здравствена работна организација во која осигу-

реното лице може да остварува здравствена 
заштита 

Член 6 
Осигурените лица остваруваат здравствена за-

штита, по правило, ка ј здравствените работни ор-
ганизации односно здравствени пунктови што ука-
жуваат определени видови здравствена заштита во 
местото на нивното живеалиште. 

Ако здравствената работна организација однос-
но здравствениот пункт во местото на живеалиште-
то на осигурените лица не може да им укаже со-
одветна здравствена заштита, осигурените лица ко-
ристат здравствена заштита во други здравствени 
работни организации на подрачјето на Заедницата. 

Член 7 
Учениците и студентите за време на школува-

њето, здравствената заштита ја остваруваат во мес-
тото на школувањето со заверена здравствена леги-
тимација и потврда дека се редовни ученици од-
носно студенти во соодветното место. 

Член 8 
Осигурените лица можат да остварат здрав-

ствена заштита и во други здравствени работни 
организации надвор од подрачјето на Заедницата, 
кога привремено се наоѓаат надвор од местото на 
живеалиштето, ако се работи за итен или меди-
цински оправдан случај. 

Медицинската итност или оправданост ја цени 
Лекарската комисија на Собранието на Заедницата 
на работниците. За лекување надзор од Републи-
ката потребна е согласност на Лекарската коми-
сија. 

Член 9 
Ако осигуреното лице сака да користи здрав-

ствена заштита по свој избор во друга здравстве-
на работна организација и место од онаа во која е 
упатено, Заедницата ги поднесува трошоците за ле-
кување до износот на трошоците на здравстве-
ната работна организација каде е упатено, но под 
услов ако осигуреното лице претходно поднесе ба-
рање, даде писмена изјава дека разликата во тро-
шоците ќе ја поднесе самото и добтте согласност 
од Заедницата Во овие случаи потребно е да по-
стои и медицинска оправданост на барањето. 

Глава III 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Користење на амбулантата, здравствена заштита 
Член 10 

Здравствената заштита осигурените лица ја 
остваруваат непосредно и без упат ка ј избраниот 
лекар од општа медицина односно лекарот во 
здравствениот пункт во местото на живеалиштето 
на осигуреното лице. 

Член 11 
Ако осигуреното лице користи здравствена за-

штита на подрачјето на Заедницата ка ј друг ле-
кар од општа медицина, а не ка ј избраниот лекар 
односно лекарот ве Здравствениот пункт во местото 
на живеалиштето на осигуреното лице за кого се 
определило, само ќе ги сноси трошоците за пре-
гледот и услугите, освен во итните случаи. 

Член 12 
Осигуреното лице го докажува правото на 

здравствена заштита со здравствена легитимација 
издадена и оверена од Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Битола. 

При остварувањето на здравствената заштита 
осигурените лица се должни, по барање на здрав-
ствената работна организација, да ја поднесат на 
увид и личната карта. 

Во итни случаи, осигуреното лице остварува 
здравствена заштита и без потребните документи 
за тоа. Истите дополнително се поднесуваат на 
увид. 

Член 13 
Здравствената заштита ка ј лекар-специјалист 

осигурените лица ја остваруваат само со упат од 
избраниот лекар од општа медицина односно лека-
рот во здравствениот пункт во местото на живеа-
лиштето на осигуреното лице со право на избор 
на лекар-специјалист во избраната здравствена ра-
ботна организација. 
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Здравствената заштита ка ј лекар-специјалист 
надвор од избраната здравствена работна органи-
зација осигурените лица ја остваруваат само со 
упат од лекар-специЈалист од соодветниот профил. 
Во случаите кога таков профил во избраната здрав-
ствена организација не постои, специјалистичкиот 
упат го издава избраниот лекар од општа меди-
цина односно лекарот во здравствениот пункт во 
местото на живеалиштето на осигуреното лице. 

По добивање на упат за специјалист, осигуре-
ното лице е должнс да се јави ка ј лекарот-специ-
јалист најдоцна во рок од 10 дена. По извршениот 
преглед осигуреното лице со извештајот на специја-
лниот се јавува ка ј избраниот лекар најдоцна во 
рок од 3 дена паради понатамошен третман. 

Во упатот за специјалист, надлежниот лекар 
од општа медицина, покрај дијагнозата, задолжи-
телно треба да ги означи и резултатите од лабо-
раториските и другите анализи и постигнатите ре-
зултати од претходното лекување. 

Осигурените лица можат без упат од избрани-
от лекар по општа медицина да остварат здрав-
ствена заштита кај лекар-специјалист, педијатар, 
фтизиолог, гинеколог, дерматовенеролог, офталмо-
лог, стоматолог, лекар-специјалист во диспанзери-
те за борба против ракот, дијабетисот, алкохолиз-
мот и диспанзерите за душевно болни лица. 

Во колку осигуреното лице сака да оствари 
социјалистичка здравствена заштита надвор од 
избраната здравствена организација он-ие профили 
кои му ги обезбедува избраната здравствена орга-
низација сам ги поднесува трошоците за направе-
ните прегледи и услуги. 

Член 14 
Надлежниот матичен лекар може да упати оси-

гурено лице на амбулантен прегледи и лекувања 
односно медицинска рехабилитација во здравстве-
ни работни организации надвор од подрачјето на 
Заедницата, а во рамките на СРМ по претходно 
мислење на лекар-специјалист и согласност на ра-
ководителот на соодветната медицинска служба. 

Надлежниот матичен лекар може да упати 
осигурено лице на специјалистички преглед и ам-
булантно иследување-лекување надвор од СРМ, 
по претходно примениот наод и мислење на лекар-
ските комисии. Овој наод и мислење го донесува 
лекарската комисија по барање на осигуреното 
лице. Со барањето осигуреното лице поднесува пис-
мено мислење на лекарот-специјалист и согласност 
на раководителот на соодветната медицинска 
служба. 

Надлежниот матичен лекар е должен на из-
дадениот упат да го назначи бројот и датата на 
наодот и мислењето на лекарските комисии од став 
2 на овој член, односно број и дата на мислењето 
на специјалистот од став 1 на овој член. 

Член 15 
Осигуреното лице има право да користи меди-

цинска помош и нега во својот стан и во служ-
бата за итна помош, кога спрема мислењето на из-
браниот лекар односно лекарот на службата за до-
машна посета и итна помош постои медицинска 
оправданост за пружање на таква помош. 

Ако осигуреното лице од став 1 на овој член 
неоправдано ја повика службата за домашна по-
сета односно итна помош, должно е само да ги 
сноси трошоците за таквите услуги 

Во случај на приговор против мислењето на 
избраниот лекар односно лекарот на службата за 
домашна посета и итна помош, во смисла на прет-
ходниот став, оценка дава Лекарската комисија на 
Заедницата во рок од 4"8 часа. Приговорот се подне-
сува усно, на записник или писмено до лекарот кој 
дал такво мислеле а овој е должен без одлага-т,е 
заедно со поставената дијагноза да го достави до 
Лекарската комисија. 

Член 16 
Здравствените работни организации од членот 

6 на ОВОЈ правилник се должни да водат здрав-
ствен картон за секое осигурено лице што се опре-
делило за лекување ка ј нив. 

Податоците што се внесуваат во здравствениот 
картон се пропишани од надлежниот орган со по-
себен пропис. 

2. Користење на стационарно лекување 

Член 17 
Кога поради природата на заболувањето не е 

можно да се спроведе со успех амбулантно и до-
машно лекување, избраниот лекар-поединец како и 
лекарот на службата за итна помош со болнички 
упат го упатува осигуреното лице на лекување во 
најблиската стационарна здравствена организација 
од подрачјето на Заедницата. 

Во итни случаи здравствената работна органи-
зација може да прими на лекување осигурено лице 
и без упат Во овие случаи здравствената работна 
организација е должна да прибави упат од ма-
тичниот лекар по писмен пат или преку осигуре-
ното лице. 

Во стационарните здравствени работни органи-
зации надвор од подрачјето на Заедницата, односно 
во организации надвор од СРМ осигурените лица 
се упатуваат на лекување на начинот и по постап-
ката предвидени во членот 14 од овој правилник. 

Член 18 
Стационарната здравствена работна организа-

ција по извршениот преглед на болниот одлучз^ва 
дали м^ е потребно стационарно лекување. 

Ако при прегледот од претходниот став се кон-
статира дека болниот нема потреба од стационарно 
лекување го враќа на лекарот-поединец со своето 
мислење за натамошен третман на амбулантно-по-
ликлиничко лекување. 

Член 19 
Доколку стационарната здравствена работна 

организација нема слободно место за прием и смес-
тување на болниот, а случајот не е итен, го одло-
жува приемот на болниот на определено време и 
писмено го повикува на лекување откако ќе се 
создадат услови за неговиот прием, кое се забеле-
жува на болничкиот упат и со истиот се прима 
на лекување односно не е потребен нов упат. 

Член 20 
Ако осигуреното лице не сака да се лекува во 

стационарна здравствена работна организација во 
која е упатено од надлежниот лекар односно лекар-
ска комисија, поднесува барање до Заедницата за 
лекување во друга стационарна здравствена работна 
организација која осигуреното лице само ја из-
брало. 

Со барањето од претходниот став се прило-
жува издадениот болнички упат за стационарната 
здравствена работна организација во која осигуре-
ното лице не сака да се лекува, а барањето за из-
бор на стационарно лекување се образложува. 

Ако постојат објективни причини и медицинска 
оправданост, Заедницата може да одобри лекување 
во избраната стационарна здравствена работна ор-
ганизација. 

Пред издавањето на одобрението од претходни-
от став, Заедницата прибавува писмена изјава од 
осигуреното лице за поднесување на разликата во 
трошоците настаната поради извршениот избор. 

Член 21 
Надлежниот лекар по приемот на одобрението 

на Заедницата од претходниот член, издава бол-
нички упат за стационарна здравствена работна 
организација која осигуреното лице само ја избра-
ло. Матичниот лекар го задржува даденото одобре-
ние од Заедницата, а на издадениот болнички упат 
го наведува бројот и датата на одобрението. 
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Лекарот-поединец кога упатува осигурено лице 
на стационарно лекување надвор од местото на 
живеењето, претходно обезбедува место во стацио-
нарната здравствена работна организација за при-
ем и сместување, а потоа му го дава болничкиот 
упат. 

Член 22 
Осигуреното лице упатено на лекување во ста-

ционарна здравствена работна организација должно 
е да се јави во р^кот што ќе го определи надлеж-
ниот лекар, а најдоцна во рок од 48 часа, освен во 
стационарна здравствена работна организација која 
претходно закажува ден на приемот. 

По завршеното лекување осигуреното лице е 
должно да се јави на сводот лекао во рок од 3 
дена по отпуштањето од стационарната здравстве-
на работна организација. 

Член 23 
За време на стационарно^ лекување на дете-

доенче до една година, мајката го придружува де-
тето, а дете над една година до три години, мај-
ката може да го придружува само во исклучител-
но медицински оправдани случаи за што одлучува 
раководителот на здравствената работна организа-
ција. 

За време на престојот во стационарот за мај-
ката-придружничка се обезбедува исхрана и смес-
тување на товар на Заедницата. 

За време на лекувањето на мајката-доилка, на 
детето-доенче до една година старост му се обез-
бедува нега и сместување на товар на Заедницата. 

2. Користење на лекови 

Член 25 
Лековите се пропишуваат на образецот на ре-

цепт за земјоделски осигуреници кој е предвиден 
со Упатството за обрасците за евиденцијата во 
спроведувањето на здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/72) и согласно 
Упатството за начинот на препишувањето, издава-
њето и наплатувањето на лековите кои се препи-
шуваат на лицата што користат здравствена зашти-
та во рамките на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците и на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/72) 

Во зависност од видот на здравствената зашти-
та ќе се употребува соодветен рецепт за: 

— задолжителен вид на здравствена заштита, и 
— здравствена заштита што самостојно ја утвр-

дуваат осигурениците во рамките на Заедницата. 
На рецептот се наведува учеството на осигуре-

ното лице во трошоците за издадениот лек. 

Член 26 
На осигурените лица ќе се пропишуваат на то-

вар на средствата на Заедницата само оние лекови 
кои се внесени во листата на лекови што ја утвр-
дува Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на земјоделците на Македо-
нија. 

Член 27 
При издавана на пропишаниот лек, аптеката 

наплатува од корисникот дел од трошоците кои 
ова лице треба да ги сноси според Одлуката за 
височината на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на здравствените услуги 
што ја донесува Собранието на Заедницата. 

Член 28 
Кога осигуреното лице по завршеното стацио-

нарно лекување, според мислењето на стручниот 
колегиум на стационарната здравствена работна ор-
ганизација, треба да употребува определени леко-
ви од странско пооизводство одобрени само за кли-
ничка примена, тоа учествува во трошоците во ви-
сина што е утврдена со Одлуката од членот 27 на 
овој правилник за набавка на потребната количина 

на таквите лекови, доколку примената на тие ле-
кови ја обезбеди здравствената работна организа-
ција на начинот предвиден со договорот меѓу здрав-
ствената работна организација и Заедницата. 

Ако осигуреното лице набави лек од странство 
надвор од постапката предвидена со овој правил-
ник, Заедницата не е обврзана да ги поднесува тро-
шоците што паѓаат на нејзин товар, освен во ис-
клучителни случаи по одобрување на лекарската 
комисија на Заедницата. 

Член 29 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства за време на привремениот престој на подрач-
јето на друга заедница, лековите ги користат по 
прописите кои важат на подрачјето на Заедницата 
каде привремено престојуваат. 

4. Користење на забоздравствена заштита 

Член 30 
Осигурените лица преку слободно избран ле-

кар-стоматолог и здравствена работна организа-
ција остваруваат забоздравствена заштита според 
Законот, Статутот, овој правилник и другите општи 
акти на Заедницата. 

За време на привремен престој надвор од по-
драчјето на Заедницата, осигурените лица можат да 
користат забоздоавствена заштита (вадење, нега и 
лекување на заби и уста) со пропишаното учество 
според Одлуката на Собранието на Заедницата. 

Член 31 
Членовите на семејствата на осигурениците де 

навршени 15 години остваруваат целосна забо-
здравствена заштита на товар на средствата на За-
едницата. 

Школската младина и редовните студенти до на-
вршени 26 години остваруваат заштита и лекува-
ње на забите (прегледи, лекување, пломбирање и 
вадење) на товар на средствата на Заедницата, а 
при остварувањето на останатите видови на забо-
здравствена заштита учествуваат во делот од тро-
шоците според Одлуката за висината на учеството 
донесена од Собранието на Заедницата. 

Член 32 
Останатите осигурени лица остваруваат пре-

гледи лекување, пломбирање и вадење на заби во 
сите забоздравствени ординации вклучувајќи ја и 
специјалистичката ординација, на тој начин што 
учествуваат во трошоците во висина што ќе ја 
утврди Собранието на Заедницата со посебна од-
лука, а останатите трошоци паѓаат на товар на 
средствата на Заедницата. 

Глава IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Кога осигуреното лице ќе ги плати на здрав-

ствената работна организација трошоците за корис-
тената здравствена заштита, а тие трошоци во це-
лост или делумно се плаќаат од средствата на За-
едницата, осигуреното лице има право на тие 
трошоци. 

Барање за надоместок на трошоците со по-
требните докази се поднесува до Стручната служ-
ба на Заедницата. 

Поднесеното барање со медицинската докумен-
тација, односно документација за направените тро-
шоци го разгледува лекарска!а комисија, која ја 
оценува медицинската оправданост и донесува на-
од и мислење. 

Член 34 
Учеството во трошоците при користење на 

здравствена заштита, осигурените лица го плаќаат 
на начинот и под условите што ќе ги пропише Со-
бранието на Заедницата со Одлуката за височи-
ната на учеството на осигурените лица во трошо-
ците за користење на здравствените услуги. 
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Член 35 
Правата од здравственото осигурување осигу-

реното лице ги остварува врз основа на здравстве-
на легитимација издадена од Стручната служба на 
Заедницата. 

Осигуреното лице ги користи правата од здрав-
ственото осигурување врз основа на заверена 
здравствена легитимација. Здравствената легити-
мација се заверува еднаш годишно. Заверката се 
врши по правило во почетокот на годината на 
основа доказ дека придонесот е уплатен за прет-
ходната година. 

Член 36 
Осигурените лица можат да ги користат пра-

вата од здравственото осигурување ако уредно ги 
плаќаат придонесите за здравствено осигурување. 

Користењето на правата не може да започне 
ако не се уплатени придонесите за претходната 
година. 

Во случаите од претходниот став не се запи-
ра користервето на правата започнато пред стасано-
ста на неуплатениот придонес. 

Запреното користење на правата се воспоставу-
ва од денот кога ќе бидат уплатени сите стасани 
придонеси. Направените трошоци за здравствена 
заштита во време на запреното користење на пра-
вата не се признаваат. 

За запреното користење на правата односно за 
одбивање на заверката на здравствената легитима-
ција, по барање на осигуреното лице му се издава 
писмено решение. 

Член 37 
Осигуреното лице е должно да за чува издаде-

ната здравствена легитимација и на барање од 
здравствената работна организација и Стручната 
служба на Заедницата ја покажува за утврдување 
својството на осигурено лице. 

Во случај да е здравствената легитимација 
оштетена или загубена, на осигуреното лице му се 
заменува со нова, односно издава дупликат здрав-
ствена легитимација на основа негова писмена из-
јава. 

Осигуреното лице е должно да ја пријави на 
Стручната служба на Заедницата секоја промена 
која има влијание во користење правата од здрап-
ственото осигурување во рок од 15 дена од на-
станатата промена. 

Член 38 
Барањето за исплата на надоместок на трошо-

ци за здравствена заштита на товар на средствата 
на Заедницата стасува на денот на завршувањето 
на укажаната здравствена услуга. 

Член 39 
За одредени права од здравственото осигурува-

ње за кои нема соодветни одредби во овој пра-
вилник, ќе се применуваат одредбите на Правилни-
кот за условите и начинот на остварување правата 
од здравственото осигурување на работниците — 
Битола. 

Член 40 
Осигурените лица кои до почетокот на приме-

нувањето на овој правилник започнале да корис-
тат право од здравственото осигурување по досе-
гашните прописи, ќе продолжат да ги користат 
тие права и понатаму до нивното завршување, ако 
за осигуреното лице се поповолни. 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јули 1973 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

БИТОЛА 
Број 06-23 

28 јуни 1973 година 
Битола 

Претседател на Собранието, 
Димче ПЕЈЧИНОВСКИ, С. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд заведена е парница по тужбата 
на Борис Јовановски од с. Брајчино, против Сло-
боданка Јовановска, род Трпевска, од с. Лажец, 
сега со непознато местожителство во Австралија. 
Согласно член 77, ст. 2 т. 5 од ЗПП, поставен и е 
привремен застапник адв. Михаил ѓорѓиев од Би-
тола кој ќе ја застапува со сите права и долж-
ности на законски застапник се додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се јават во по-
стапката пред судот. / 

Од Окружниот суд во Битола, П бр. 424/73. (106,ј/ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување смртта на лицето Стојан 
Петков Трајковски од с. Гуѓаково, Прилепско, за 
кого се претпоставува дека загинал во месец ок-
томври 1944 година во борбите со окупаторот за 
време на ослободувањето на Прилеп. 

Се поканува секое лице кое знае нешто за 
него да јави во рок од 30 дена по бјавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 315 од 
21. УШ. 1973 година. (108) V 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југо-
хром" од с. Јегуновце, поднесе до овој суд тужба 
против тужените ѓорѓевски Божин и Крсто Ѓор-
ѓевски, двајцата од с. Беловиште, за долг. Бидеј-
ќи тужените Божин и Крсто сега се иселени од 
последното живеалиште и се наоѓаат во неиз-
весност и со непозната адреса, се покануваат во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јават или да 
определат свој застапник. Во спротивен случај ќе 
им биде определен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 971/70 
година. (91)у 

Пред овој суд води спор Таири Османа Исмет 
од село Боговиње, против Претпријатието „Пре-
хана" од Тетово, Муслиу Азем и Аливени Муслиу 
од с Г. Седларце, за неосновано збогатување, вред-
ност н. 2.000 динари. Тужениот Азир Муслиу од с. 
Г. Седларце сега е со непозната адреса, па се 
повикува во рок од месец дена од објавувањето 
на овој оглас да се јави во судот или да ја сооп-
шти својата адреса. По истекот на овој рок ќе му 
биде поставен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 881/70 . 
од 2. VII. 1973 година. ( 107 )у 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 392, книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — Трговско претпријатие, на го-
лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче 
Петров — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 8, Дек-
еион барака, населба Ѓорче Петров И — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на месо и месни производи. 



14 септември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 32 - Стр. 945 

Продавницата е основана од „Козјак" — Тргов-
ско претпријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 
03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Нешев Бра-
нислав. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398 од 30. VIII. 1972 година. (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 386, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско поле" — Скопје — Погон 
IX Малопродажба — Самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице. село 
Петровец — Продавница бр. 13 во Скопје, пазар 
„Чаир". Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на прехранбени производи. 

Продавницата е основана од З И К „Скопско 
поле" — Скопје — Погон IX Малопродажна — Са-
мостојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице, село Петровец, со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Малиновска 
Георгица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 767 од 30. VIII. 1972 година. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 551, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијални прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 64, во 
село Пирок, Тетовско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски, пре-
хранбени и други артикли од широка потрошувач-

к а , на мало. 
Продавницата е основана со присоединување^ 

на Трговското претпријатие „Бело Езеро", село Ж е -
ровјане кон „Деликатес" — Трговско претпријатие 
за колонијални прехранбени стоки, на големо и 
мало — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 од 
19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Мустафа Зул-
ќуфли. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 688, страна 385, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско поле" — Скопје — Погон 
IX Малопродажба — Самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, село 
Петровец — Продавница бр. 21 во Скопје, ул. 
„441" бр. 24. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско по-
ле" — Скопје — Погон IX Малопродажба — Са-
мостојна организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице, село Петровец, со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
22. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Симоновски 
Симеон. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 768 од 30. VIII. 1972 година. ( 1 2 5 4 ) ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 688, страна 342, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, Самостојна 
организација на здружен труд „Кланица и ладил-
ник" — Скопје (со својство на правно лице) — 
Продавница во Скопје бр. 11 ул. „Пазар Тафта-
лиџе". Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на свежа, смрзната и конзервирана риба. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Самостојната организација на 
здружен труд „Кланица и ладилник", со својство 
на правно лице, при ЗИК „Скопско Поле"" — 
Скопје, бр. 02-2930 од 13. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Трајков Мишо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 482 од 10. VIII. 1972 година. (1255)/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 551, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијални прехра,нбени стоки на големо и мало 
— Продавница бр. 68 во село Камењане, Тетовско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на индустриски, прехранбени и други артикли 
од широка потрошувачка, на мало. 

Продавницата е основана со присоединување^ 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијални прехранбени стоки, на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI.1970 година. 

Раководител на продавницата е Исмаиљи Ре-
фик. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. (1257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 551, книга И е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијални прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. бб, во 
село Боговиње, Тетовско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на индустриски, пре-
хранбени и други стоки од широка потрошувачка, 
на мало. 

Продавницата е основана со присоединување 
на Трговското претпријатие ,,Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијални прехранбени стоки, на големо и мало 
„Деликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 
82 од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Адеми Таип. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. (1258)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 549, книга И е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијални прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 62, во 

,Тетово, ул. „Иво Рибар Лола". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на индустри-
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ски, прехранбени и други стоки од широка потро-
шувачка, на мало. 

Продавницата е основана со присоединување 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро", село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
н,ијални стоки, на големо и мало, „Деликатес" — 
Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 од 19. VI. 
1970 година. 

Раководител на продавницата е Селими Ве-
нјамин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1259) . 

Раководител на продавницата е Пауновски 
Славјан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 29. VIII. 1972 година. (1262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291. страна 549, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијални прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 76, во 
село Мала Речица, Тетовско. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мешани ин-
дустриски стоки, на мало. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро", село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI 1970 година. 

Раководител на продавницата е Салија Абдул -
бари. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1260) . 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 555, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
крлонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 

^Деликатес" — Тетово — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница бр. 72, во село Жеровјане, Тетовско. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
индустриски, прехранбени и други стоки, од ши-
рока потрошувачка, на мало. 

Продавницата е основана со присоединување 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро", село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало. „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Асани Меваит. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 29. VIII. 1972 година. (1263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 549, книга И е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 59, во 
село Теново. Тетовско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски, пре-
хранбени и други стоки од широка потрошувачка, 
на мало. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане кон „Деликатес" — Трговско претпри-
јатие за колонијално-прехранбени стоки, на голе-
мо и мало — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Мухамед Зе-
ќири. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1261)/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 557, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално" прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 82, во 
село Челопек, Тетовско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба, на мало, на мешани 
индустриски стоки и колонијални производи. 

Продавницата е основана со присоединување 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 555, книга И е запишан под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Склад на градежни и 
огреваш материјали, во село Жеровјане, Тетовско. 
Предмет на работењето на складот е продажба на 
градежни и огревни материјали. 

Складот е основан со присоединување^) на Тр-
говското претпријатие „Бело Езеро" — село Ж е -
ровјане, кон Трговското претпријатие за колони-
јално-прехранбени стоки, на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово. 

Раководител на продавницата е Димоски Јован. 
Складот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 555, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" - Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
- Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница број 58 во 
село Требош, Тетовско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски, прехран-
бени и други стоки од широка потрошувачка, на 
мало. 

Продавницата е основана со присоединување^ 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане кон „Деликатес" — Трговско претпри-
јатие за колонијално-прехранбени стоки, на голе-
мо и мало — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Мурат Шабани. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1265) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 553, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница бр. 57, во 
село Милетино, Тетовско Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на индустриски, пре-
хранбени и други артикли од широка потрошувач-
ка, на мало. 

Продавницата е основана со присоединувањето на 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие со ко-
лонијално-прехранбени стоки, на големо и мало, 
„Деликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 
82 од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Славе На-
стовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 553, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр 56, во 
село Челопек, Тетовско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски, пре-
хранбени и други стоки од широка потрошувачка, 
на мало. 

Продавницата е основана со соединувањето на 
Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село Ж е -
ровјане, кон Трговското претпријатие за колони-
јално-прехранбени стоки на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Илми Бајрами. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 28. VIII. 1972 година. (1267^ 

тово, ул. „Борче Кочовски" бр. 39. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на брашно. 

Продавницата е основана со присоединувањетз 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Саво Милен-
ковски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. (1269) 

Окружниот стопански суд во С.копје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 553, книга И е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
- Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 65, во 
село Боговиње, Тетовско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на индустриски, пре-
хранбени и други стоки од широка потрошувачка, 
на мало. 

Продавницата е основана со присоединување^ 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијални стоки, на големо и мало, „Деликатес" — 
Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 од 19. VI. 
1970 година. 

Раководител на продавницата е Асани Асан. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. (1268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 443, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-пре-
хранбени стоки, на големо и мало, „Деликатес" — 
Тетово — Организација на здружен труд, без свој-

гво на правно лице — Продавница бр. 55, во Те-
ново, ул. „Радован Цониќ". Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претп,ријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Шефик Ајдари. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. (1270^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 443, книга И е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-пре-
хранбени стоки, на големо и мало „Деликатес" -
Тетово — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 63 во Те-

^ЈРОВО (Пржова бавча). Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на градежен и огревен 
материјал, водоводни цевки, клинци, канализацио-
ни цевки, електрични материјали и слично. 

Продавницата е основана со присоедупнувањето 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, Тетовско, кон Трговското претпријатие 
за колонијални стоки, на големо и мало, „Делика-
тес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 од 19. 
VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Сафет Шаини. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/ 71 од 25. VIII. 1972 година. (1271) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 543, книга И е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колони! а лно-пре-
хранбени стоки, на големо и мало, „Деликатес" — 
Тетово - Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 81, во Те-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 545, книга II е запишана под 
фирма: „Деликатес" — Трговско претпријатие за 
колонијално-прехранбени стоки, на големо и мало 
— Тетово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 73, во 
село Блаце, Општина Жеровјане, Тетовско. Пред-

м е т на работењето на продавницата е продажба на 
мешани индустриски стоки, на мало. 

Продавницата е основана со присоедупнувањето 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за ко-
лонијално-прехранбени стоки, на големо и мало, 
„Деликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 
82 од 19. VI. 1970 година. 
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Раководител на продавницата е Славе Насоски. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. И Р ^ У 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 547, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-пре-
хранбени стоки, на големо и мало, „Деликатес" — 
Тетово — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 71, во село 
Горно Седларце, Тетовско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на индустриски пре-
хранбени стоки од широка потрошувачка, на мало. 

Продавницата е основана со присоединување го 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово, со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19. VI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Исмаиљили 
Абдула. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 372, страна 397, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Трговското 
претпријатие за производство и промет со алко-
холни и безалкохолни пијалоци, колонијално-ме-
шани, индустриски и прехранбени стоки, на голе-
мо и мало „Прогрес" — Тетово, Костовски Иван 
е назначен за директор со одлуката на работната 
заедница, бр. 0201-117 од 21. VII. 1972 година и на 
оваа должност ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува претпријатието, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Бла-
жевски Ангел, книговодител, сметано од 31. VII. 
1972 година. 

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

бр. 756 од 18. IX. 1972 година. (1414) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. VI. 1972 година, рег. бр. 213/55, книга I е запи-
шано следното: Се проширува предметот на рабо-
тењето на Комуналното претпријатие „Водовод и 
бањи" — Битола, со: снабдување на градот со во-
да, одржување на водоводните објекти и инстала-
ции, проектирање и изведување на нови водовод-
ни објекти и мрежи, одобрување на водоводни 

приклучоци, одржување на водомери, поправки и 
вршење работи за инсталирање на внатрешна и 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 543, книга II е запишана под 
фирма Трговско претпријатие за колони јално-пре-
хранбени стоки, на големо и мало, „Деликатес" — 
Тетово — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница бр. 78, во село 
Голема Речица, Тетовско. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана со присоединување^ 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, кон Трговското претпријатие за коло-
нијално-прехранбени стоки, на големо и мало, „Де-
ликатес" — Тетово со решението Фи. бр. 81 и 82 
од 19 VI. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Касами Риза. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429/71 од 25. VIII. 1972 година. 

надворешна водоводна мрежа и канализација, како 
и монтажа на разни водоводни и санитарни уреди 
во објектите со сервисирање на истите. 

Оваа промена е извршена на основа одлуката 
бр. 02-265 од 19. IV. 1971 година на работничкиот 
совет на Комуналното претпријатие „Водовод и 
бањи" — Битола, и уверението бр 812/1 од 12. VI. 
1972 година на Одделението за инспекциски работи 
при Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 186/72. (1345) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. П. 1973 година, рег. бр. 1/73, книга I е запишана 
под фирма: Земјоделско-услужна задруга „Балкан" 
— село Воѓани, Прилепско. Предмет на работењето 
на задругата е земјоделие (производство на сите 
земјоделски култури, пиперки, домати, кромид, пче-
ница, компири, грав, сончоглед и др.); услуги (ора-
ње со трактори, превоз со камиони, жнеење со 
комбајни) и кооперација (снабдување со вештачки 
ѓубрива, семиња, откуп на земјоделски производи). 

Задругата е основана од група земјоделски про-
изводители: Ерманоски ѓорѓи, Сидороски Трајан, 
Богданоски Петре, ѓорѓиоски Симон, Чалески Ж и в -
ко, Ерманоски Илија, Ангелкоски Никола, Пешко-
ски Душан, Богданоски Живко, Николоски Симон, 
Сидороски Недан, Ерманоски Петко, Грашкоски 
Душан, Богданоски Јонче, Карадакоски Милан, 
Благадушоски Никола, Паскоски Христо, Богоески 
Данчо, Спиркоски Стеван, Богданоски Блаже, Стој-
чески Драге, Ликоски Петре, Козароска Даница, 
Трпеноски Владо, Дамчески Петре, Ликоски Борис, 
Паскоски Алексо, Спироски Стеван, Грнески Томе 
и Милошоски Васил, со одлуката од основачкото 
собрание од 20. ХП. 1971 година. 

Овластено лице за потпишување на задругата е 
Ерманоски ѓорѓи, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 101/73. (677) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VI. 1972 година, рег. бр. 6/62, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие „Јавор" — експорт-импорт — 
Битола со: промет со сите видови риби, лековити 
билки, производи на домашни Ракотворби и умет-
нички занаети, цвеќиња, пчеларски материјал и 
прибор, отпадоци, руди, метали, легури и неметали, 
градежни материјали на основа неметали и јаглен. 

Оваа промена е извршена на основа одлуката 
бр. 07-3405/1 од 1. X. 1971 година на работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Јавор" — екс-
порт-импорт — Битола и уверението бр. 04-1018/1 од 
29. III 1972 година од Одделението за инспекциски 
работи при Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 164/72. (1347) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. VIII. 1972 година, рег. бр. 3/60, книга I е запи-
шано следното: Се проширува предметот на рабо-
тењето на Организацијата во состав за производ-
ство и обработка на тутун — Демир Хисар, на 
Здруженото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје, 
со вршење на промет со градежен материјал и про-
мет на други стоки за широка потрошувачка. 

Оваа промена е извршена на основа одлуката 
бр. 02-88 од 29. I. 1972 година на работничкиот со-
вет на „Југо-тутун" — Скопје — Организација во 
состав — Демир Хисар и решението бр. 08-42/2 од 
17. VIII. 1972 година од Одделението за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Демир 
Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 103/72. (1350) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. VIII. 1972 година, рег. бр. 10/56, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Уго-
стителското претпријатие „Унап" — Демир Хисар 
со: трговија на мало со продажба на прехранбени 
артикли и предмети за домашни потреби; делика-
тесен производи; производи врз основа на шеќер 
и какао; зарзават, овошје и преработки; млеко и 
млечни производи; алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; ме-
шани индустриски стоки; канцелариски материјал, 
хартија, школски прибор и прибор за пишување; 
производи од гума, каучук и пластични маси и 
електротехнички материјали. 

Оваа промена е извршена на основа одлуката 
бр. 02-45/7 од 24. II. 1972 година на работната заед-
ница на Угостителското претпријатие „Унап" — 
Демир Хисар и решението бр. 03-119/1 од 20. VI. 
1972 година односно бр. 08-153/1 од 20. VI. 1972 го-
дина од Одделението за стопанство и финансии при 
Собранието на општината Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 235/72. (1349) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VI. 1972 година, рег. бр. 6/68, книга I е запи-
шано следното: Се проширува предметот на рабо-
тењето на Претпријатието за комунални работи 
„Хидрант" од Крушево, со: трговија со градежни 
материјали (цемент, тули, вар, керамиди, штици, 
обла граѓа, водоводни и канализациони материјали 
и други материјали од областа на градежништвото). 

Оваа промена е извршена на основа одлуката 
бр 03-163/1 од 30. IV. 1972 година на работничкиот 
совет на Претпријатието за комунални работи „Хи-
дрант" — Крушево и решението бр. 03-588/1 од 8. 
VI. 1972 година од Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл. 
бр. 188/72. (1352) 

јатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето, заедно со 
стариот регистриран потписник Ставров Трајче, 
книговодител, сметано од 23. VIII. 1972 година. 

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

бр. 809 од 20. IX. 1972 година. (1392) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 457, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот управник на Работничкиот 
ресторан во Скопје, на ул. „464" (со посебна жиро-
сметка), на Градежното претпријатие ,,Пелагонија'' 
— Скопје, Котевски Александар, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со одлуката бр. 04-9126 од 14. VII. 1972 годи-
на на извршниот одбор, од одржаната седница на 
12. V. 1972 година на Градежното претпријатие 
„Пелагонија" — Скопје. 

За директор на Работничкиот ресторан во 
Скопје (со посебна жиро-сметка), на Градежното 
претпријатие „Пелагонија" — Скопје е наимену-

ван, со решението бр. 04-7124 од 30. V. 1972 година, 
Тодоровски Цанко, кој истиот во иднина ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 12. VII. 1972 година. 

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

бр. 72,3 од 6. IX. 1972 година. (1394) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. VIII. 1972 година, рег. бр. 4/71 книга И е запи-
шано следното: Се проширува предметот на рабо-
тењето на Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — Погон „Гради-
нар" — Охрид, на Земјоделско-индустрскиот ком-
бинат „Скопско Поле" — Скопје, со промет на го-
лемо и мало и тоа: 

— промет со градежен материјал; 
— промет со авто-делови за моторни возила; и 
— услуги-поправки на сите видови земјоделски 

машини, моторни возила и друга техничка опрема. 
Оваа промена е извршена врз основа на одлу-

ката бр. 02-446 од 30. VI 1972 година на Погонот 
,.Градинар" — Охрид и решението бр. 04 уп. 1908 
од 8. VIII. 1972 година од Пазарната инспекција на 
Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 234/72. ( 1 3 5 3 ) ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 80, страна 1159, книга И е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Претприја-
тието за рударски истражувања, длабинско дуп-
чење и каменолом „Алшар" — Кавадарци, Данчо 
Методиев Боев, директор и Борис Мирков Ребула, 
технички директор, им престанува правото за пот-
пишување, со одлуката бр. 02-705/1 од 28. VII. 1972 
година на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 28. VII. 1972 година, поради разрешување 
од должност. 

За нови потписници на споменатото претпри-
јатие се наименувани Михајловиќ Гаврило, в. д. 
директор и инж. Петар Јовановски, со горенаве-
дената одлука на работничкиот совет, од одржа-
ната седница на 28. VII. 1972 година, кои претпри-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 438, страна 599, книга II е запишано след-
ното: Предметот на работењето на Стовариштето 
во Скопје, ул. „Бутел I" с. Бутел, на Индустри-
ското претпријатие „Изолмонт" — Градско, согла-
сно со одлуката бр. 02-1859/2 од 15. XII. 1971 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
15. XII. 1971 година се проширува и со промет, на 
големо и мало, на електроинсталатерски матери-
јали и санитарија, водоинсталатерски материјали, 
производи на црна металургија, производи на дрв-
на индустрија — градежна столарија, бичена граѓа 
и сите видови на керамички и изолационен мате-
ријал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 746 од 7. IX. 1972 година. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 26, страна 85, книга I е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на Трговското 
книжарско претпријатие „Младина" — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 12. V. 1972 година, се проши-
рува со промет со следните производи: 

— котли, машини, механички апарати и нивни 
делови, електрични машини и опрема и нивни де-
лови ; 

— оптички, фотографски, кинематографски, 
мерни, контролни, прецизни, медицински и хи-
руршки инструменти и апарати и нивни делови; 

— часовници и нивни делови; 
— музички инструменти, апарати за снимање 

и репродукција на слики и звук, телевизиски апа-
рати за снимање и репродукција на слики и звук, 
магнетски делови; делови и прибор за овие пред-
мети; 

— мебел и делови за мебел; постелина. мад-
раци, потпирачи за мадраци, перници и слична 
полнета мебелна стока; 

— предмети и изработки од материјали за рез-
барија и оформување; 

— играчки, предмети за општествени игри и 
спортски реквизити и нивни делови; 

— разни изработки, моливи, пенкала, перца, 
таблици и плочи за пишување и цртање, датума-
ри, ленти за машини, печатен восок и друго; 

— материи за изработка на хартија; 
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— хартија и картон; изработки од хартијна 
маса, хартија или картон; 

— печатени книги, весници, слики и други про-
изводи на печатарската индустрија; ракописи, дак-
тилографии и планови; 

— сол, сулфур, земји и камења, гипс, вар и 
цемент; 

— метални руди. згури и пепел; 
— минерални ѓубрива, минерални масла и про-

изводи од нивната дестилација, битуменозни мате-
рии и минерални восоци; 

— неоргански хемиски производи: неоргански 
или органски соединенија од благородни метали, 
од метали ,на ретки земји, радиоактивни елементи 
и изотопи; 

— органско-хемиски производи; 
— фармацевтски производи; 
— ѓубрива; 
— екстракти за штавење и бојосување, танини 

и нивни деривати, бои, средства за премачкување 
— лакови и средства за бојосување, китови и 
мастила; 

— етерични масла и етерични смоли — рези-
ноиди; парфимериски, козметички и тоалетни пре-
парати; 

— сапуни, органски површински активни сред-
ства (детерџенти), средства за перење, препарати за 
подмачкување, вештачки восоци, приготвени восо-
ци, препарати за мазнење и чистење, свеќи и слич-
ни производи, пасти за моделирање и восоци за 
забари; 

— белтачинести материи и лепила; 
— производи за фотографски и кинематограф-

ски цели; 
— разни производи на хемиската индустрија; 
— вештачки смоли и вештачки пласттхттп/т ма-

терии, етери и естри на целулоза и изработки 
од овие материи; 

— каучук — природен или синтетичен, фактис 
и изработки од овие; 

— предмети на уметноста, на колекции и на 
старини; 

— кожна галантерија; 
— текстилни материјали и изработки од тек-

стилни материјали; 
— изработки од камен, гипс, цемент, азбест, 

лискун и слични материи, производи од керамика, 
стакло и изработки од стакло. 

Исто така фирмата на Трговското книжарско 
претпријатие „Младина" — Скопје, согласно со од-
луката на 'работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 12. V. 1972 година, се менува и гласи: 
„Младина" — Претпријатие за внатрешна и над-
ворешна трговија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 623 од 31. VIII. 1972 година. (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 848, страна 1085. книга III е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Складот во 
Скопје, населба Автокоманда, на Претпријатието 
„Словенијалес" — Љубљана, Ангелковски Никола 
е разрешен од должност, со одлуката бр. 725-Су-ја 
од 31. VIII. 1971 година и на истиот му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. раководител на споменатиот склад е наз-
начен, со одлуката бр 828-СУ-ја од 1. IX. 1971 го-
дина, Геров Иван, кој истиот во иднина ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 8, V. 1972 година. 

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

бр. 486 од 15. IX. 1972 година. (1403К 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бо. 985, страна 71, книга VII е запишано след-
ното^ Се бришат од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 985, страна 35, книга VI Ор-
ганизацијата на здружен труд „Сувенир" — само-
стоен погон со самостојна пресметка во поточе Пе-
тров и од рег. бр 985 страна 220. книга VI Само-
стошата организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Југонафта" — Ските , на Г3ем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Бистрапродукт" 
— експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 03-2407 од 13. IV. 1972 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 10. IV. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 503 од 19. IX. 1972 година. (1404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпрш ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 409, книга VII е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на „Југоту-
тун" — Здружено претпријатие за производство, 
обработка, преработка на тутун и промет — Скоп-
је. Киро Роглев, помошник директор по производ-
ство и економика, Цане Малиновски, раководител 
на секторот за економика и организацша, Л^зо А. 
Виларов, раководител на сметководството. Крал,о 
Алексовски, книговодител" бил атеист и Т а л е н т и 
Петре Благота, в. д директор, истото во иднина ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, и новоназна^еттот пот-
писите Милошевски Димко Арсо. в. д. директор на 
СО за пр-омет со индустриски стоки на „Југотутун" 
— Скопје, наименуван со одлуката од одржаната 
садница на работничкиот совет на „Југотунгн" — 
Скопте, од 1. II. 1972 година, сметано од 16. VI. 1972 
година. 

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

бр. 646 од 18. IX. 1972 година. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје обтавува 
дека во регистарот на претприт ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 209, книга VII е занишано след-
ното: Досегашниот в. д. генерален директор на Ин-
дустријата за чевли и гумени производи „Газела" 
— Скопје, инж. Благоја Јанковски, е назначен за 
генерален директор, согласно со одлуката бр. 
02/5207 од 3. IV. 1972 година. Истиот во итнана 
Индустријата за чевли и гумени производи „Газе-
ла" — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 7. VI. 1972 година. 

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

бр. 608 од 26. IX. 1972 година. ( 1 4 ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 373, страна 993 книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Ветлек" -
^Трговско претпријатие на мало и големо — Скопје, 

^Владимир Спиров Христовски, директор м.у пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност, со решението бр. 1 од 15. I. 
1972 година на работничкиот совет. 

За директор на „Ветлек" — Трговско претпри-
јатие на големо и мало — Гкоше, е назначен, со 
решението бр. 6 од 2. V. 1972 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 10. IV. 1972 
година, М-р Костадин Миланов, кој во иднина ис-
тото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со старите 
регистрирани потписници Драган С О Т И Р О В С К И , Ма-
рика Цицимова, книговодител и Стојановски Ри-
стов Борис, фиттпнсиски книговодител-контер, сме-
тано од 9. V. 1972 година. 

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

бр. 490 од 20. IX. 1972 година. (1412Ј, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпритатијата и дуќаните, 
рег. бр. 223, страна 423. книга III е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Керамич-
ката индустрија „Киро Чучук" — Титов Велес, 
Благоја Христов, директор, Јордан Мартиновски, 
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секретар и Живко Ивановски, ш е ф на сметковод-
ството, истата во иднина ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, и новоназначениот потписник Јован Гавазов, 
пом. директор, назначен за потписник со одлуката 
бр. 02-3885 од 6. VII. 1972 година, на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 26. VI. 1972 година, 
сметано од 8. VIII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 789 од 19. IX. 1972 година. (1413) 

гласно со одлуката на работничкиот совет бр. 307 
од 16. III. 1972 година во иднина се проширува и 
со трговија, на големо и мало, со фото и кино апа-
рати, фото и кино материјали, делови и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 273 од 27. IX. 1972 година. (1446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ПО, страна 29, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Рударското претпријатие за не-
метали „Опалска Бреча" — Куманово, согласно со 
одлуката на работничкиот совет, бр. 844/1 од 4. 
VIII. 1972 година, од одржаната седница на 26. VII. 
1972 година во иднина се проширува и со промет, 
на големо и мало, со следните артикли: терацо-
материјал, фасаден материјал, резан тесан камен, 
камени коцки, камени плочки, цемент и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 781 од 29. IX. 1972 година. (1435) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските органиазции, на 

-81. VIII. 1972 година, рег. бр. 23/62, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Инду-
стриската продавница во Битола, на Индустријата 
за чевли и пластика „Солид" — Суботица, и ќе 
гласи: Комбинат за чевли, пластика и кожа „Со-
лид" — Суботица — Здружена организација на 
Инкотекс, здружено претпријатие — Београд, 
СОУР — „Индустриски продавници" — Продавница 
во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 24. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 199/72. (1490) 

Окружниот стопански суд во Скопје обтавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1578, страна 372, книга VII е запишано 
следното: Кон Претпријатието за стопанисување 
со води „Водостопанств-о" — Скопје се присоеди-
нува Водостопанското претпријатие „Охридско 
Езеро"— Охрид. 

Присоединувањето е сторено врз основа па 
одлуката на Водостопанското претпријатие „Ох-
ридско Езеро" - Охрид, бр. 02-40/13 од 24. II. 1972 
година донесена по пат на референдум и одлукава 
на Претпријатието за стопанисување со води „Во-
достопанство" — Скопје, бр. 01-25/1 од 25. IX. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч. 
бр. 886 од 29. IX. 1972 година. (1439), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 471, страна 815, книга II е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на Топилни-
цата за цинк и олово во основање „Злетово" од Ти-
тов Велес, согласно со одлуката на советот, бр. 
02-3258 од 10. VIII. 1972 годлна се проширува и со: 
производство и преработка на ќумур, производство 
и преработка на нафта, производи од металургија 
на обоени метали, производство, оплеменување и 
преработка на неметални минерали, производи од 
металопреработувачката индустрија, производи од 
електроиндустријата и производи од хемиската ин-
дустрија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 903 од 9. X. 1972 година. (1449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпритатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789. страна 843, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Поетставниш-
твото во Скопје, ул. „Градски ѕид" бр. 8, на „Елек-
тромакедонита" — Скопје — Погон за производ-
ство и изградба „Елоктромонтажа" — Охрид — 
Самостојна организацита на здружен тоуд со свој-
ство на правно лице, Шекутков Димитрије, е раз-
решен од должност со решението на погонот, бр. 
04-2121 од 28. X. 1971 година, и на истиот му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов раководител на споменатото претстав-
ништво со ^рецитираното решение е назначен Ле-
севски Александар, досегашен референт за понуди, 
кој Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 3. V. 1972 година. 

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

бр. 472 од 29. IX. 1972 година. (1442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
"дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1972 година, рег. бр. 10/66, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Миленовиќ Симо на Индустри-
ската продавница и сервис во Битола, на „РИЗ — 
електроника, телекомуникација, аутомација — За -
греб. 

Се овластува Задравец Аугуст, директор на 
Индустриската продавница и сервис во Битола, да 
ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 257/72. (1479) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 900, страна 5. книга V е запишано след-
ното: Инжинеринг организацијата „Македонијаин-
вест" — Скопје се преселува од ул. „Никола Вап-
царов" бр. 9/17 на улица „Орце Николов" бр. 138 
во Скопје, со решение од Собранието на град Скоп-
је, Одделение за инспекции, Уп. бр. 20810 од 20. 
IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 358 од 29. IX. 1972 година. (1443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 68, страна 323. книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за електроника 
и електромеханика, „Радио бран" — Скопје, со-

Конкурсната комисија на Музејот на град 
Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Конзерватор 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со Основниот закон за работни односи, треба 
да ги исполнуваат и следните услови: 

— да има висока стручна подготовка и најмал-
ку пет години работно искуство во струката. 

Кандидатите со молбата треба да поднесат и 
писмени докази за исполнување на условите на 
конкурсот и опис за движењето во работата. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Некомплетираните молби, Комисијата нема тта 
ги зема предвид за разгледување. (1188)^ 
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Комисијата за избор и именување на директор 
на „ИЗООПТИК" — изолатерско оптичка задруга 
— Скопје, согласно со одлуката на Р. С. на одр-
жаната седница на 4. IX. 1973 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

346. 

349. 

за избор и именување на директор на задру-
гата „ИЗООПТИК" - Скопје. 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни со законот треба да ги исполнуваат и следните 347. 
услови: 

— висока стручна подготовка (економски или 
машински факултет) со три годишно работно ис-
куство на раководно работно место; 

— виша стручна подготовка со прв степен на 348. 
виша економско-комерцијална насока или со прв 
степен на технички факултет, со 5 години работно 
искуство на раководно работно место; 

— средна стручна подготовка од техничка или 
економска насока со 10 години работно искуство на 
раководно работно место. 350. 

Како посебен услов за вработување на работ-
ното место директор, кандидатите раководниот ра-
ботен стаж да го поминале во работни организа-
ции од иста дејност на задругата. 351. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од објаву-
вањето. 

Молбите со кратка биографија да се достават 
до Конкурсната комисија при „ИЗООПТИК" - ѕ 
Скопје, ул. „М. Тито" бр. 5. (1189^/ 352. 

С Л У Ж Б Е Н А О Б Ј А В А 

Врз основа на член 8 од Општествениот дого- 353. 
вор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во основните организации на 
здружениот труд во стопанството („Службен весник 
на СРМ" бр. 29/73), Службата на општественото кни-
говодство — Централа во Скопје ги 354 

о б ј а в у в а 
следните единствени показатели за организациите 
на здружениот труд во стопанството за 1972 година: 

За периодите 

355. 

356. 

357. 

1. Доход за распределба по ус-
ловно неквалификуван работ-
ник во стопанството 10.360,00 16.108,00 

2. Просечен бруто личен доход 
по условно неквалификуван 
работник 7.399,00 11.759,00 

3. Односи за распределба на до-
ходот во стопанството: 
а) за проширување на мате-

ријалната основа на здру-
жениот труд 28,6 27,0 

б) за лични доходи и други 
лични примања 71,4 „.73,0 ^ 

Со објавувањето на оваа службена објава, се 
ставаат вон сила објавените единствени показатели 
за организациите на здружениот труд во стопан-
ството за периодот јануари—јутти 1973 година 130. 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/73). 

Бр. 242 
3 септември 1973 година 

Скопје 
Генерален директор, 

Благој Симеонов, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Археолошкиот музеј — 
Скопје — — — — — — — — — 937 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и именување член на Со-
ветот на Етнолошкиот музеј во Скопје 937 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец" во Скопје — — — — 937 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 937 
Решение за разрешување од должност 
управник на Народната и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски" — Скопје 938 
Решение за именување советник на прет-
седателот на Комитетот за физичка кул-
тура - - - - - - - - - - - 938 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата — — 938 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Природно-научниот музеј во 
Скопје - - - - - - - - - 938 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Народната и универзитетска 
библиотека — Скопје — — — — — — 938 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата претседател и именување 
претседател и член на Советот за праша-
њата за извршувањето на кривичните 
санкции при Републичкиот секретаријат за 
правосудство — — — — — — — — 939 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Радио-телевизија — Скопје 939 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и именување член на Со-
ветот на Вишата техничка школа во Би-
тола — — — — — — — — — — 939 
Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот на Заводот за културно-про-
светен и наставен филм во Скопје — — 939 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за височината на учеството на оси-
гурените лица во трошоците за користење 
на здравствените услуги — — — — — 940 
Правилник за условите и начинот на 
остварување правата од здравственото оси-
гурување на земјоделците — — — — 941 
Објава за единствените показатели за ор-
ганизациите на здружениот труд во сто-
панството за 1972 година — — — — 952 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40X00-601-128 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


