
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 31 јули 1972 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
Ј динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

284. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за обра-

зување Комисија за уставни прашања на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 23/69), Собранието 
на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КО-

МИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Се разрешува Горѓи Хаџивасков од член на 
Комисијата за уставни прашања на Собранието на 
СРМ. 

2. Се избира за член на Комисијата Благоја 
Филипов, претседател на Извршниот одбор на Соб-
ранието на Сојузот на студентите на Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1832 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

286» 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 

финансирање на образованието и воспитувањето 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 9/67), Собранието 
на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Се разрешува Драги Трајановски од член на 
Републичката заедница за образование. 

2. Се именува за член на Републичката заед-
ница за образование Трајко Апостоловски, потпрет-
седател на Стопанската комора на Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1829 Претседател 
12 јули 1972 година на Собранието на СРМ, 

С к о п ј е Никола Минчев, е. р. 

285. 
Врз основа на член 1, став 1 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за репуб-
личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
16/69), Собранието на СРМ, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ЗА КООРДИНАЦИ-

ЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Драги Трајановски од член на 
Советот. 

2. Се именувани за членови на Советот: 
— Трајко Апостоловски, потпретседател на 

Стопанската комора на Македонија, и 
— Благој Корубин, претседател на Заедницата 

на самостојните научни организации на Македо-
нија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1830 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р 

287. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
10 и 11 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА. ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

1. Се именуваат за членови на Советот на За-
водот за медицинска рехабилитација; 

— д-р Стефан Ралев, специјалист ортопед во 
Клиниката за ортопедски болести — Скопје; 

— Славе Трајковски, член на Претседател-
ството на Сојузот на здруженијата на боречките 
организации на борците од НОВ — Скопје; 

— д-р Методи Чепарганов, иеуропсихиј атар во 
Клиниката за неуропсихијатриски болести — Ско-
пје; 

— Перо Јанкуловом, општествено-политички 
работник, член на Градската конференција на 
СКМ — Скопје; 

— Виктор Гулија, началник на Службата за 
инвалидско-пензиско осигурување на здравствена-
та заедница — Скопје, и 

— Елена Поповска, дипломиран правник во Ре-
публичкиот секретаријат за образование и наука. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1831 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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288. 
Врз основа на член 20 од Законот за сти-

мулирање талентираноста и успехот на младите 
(„Службен весник на СРМ", бр. 32/70), републич-
киот секретар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДИПЛО-
МИТЕ И ПОФАЛНИЦИТЕ И СОДРЖИНАТА НА 
ДОПЛОМИТЕ И ПОФАЛНИЦИТЕ ШТО ГИ ДО-
ДЕЛУВААТ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА, УЧИЛИШ-
ТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВИСОКО-
ШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ КАКО ОПШТЕСТВЕ-
НО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗВОНРЕДЕН УСПЕХ И 

НАПРЕДОК НА МЛАДИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се регулира начинот на 

доделување на дипломи и пофалници што ги до-
делуваат основните училишта, училиштата за 
средно образование и високошколските установи 
(во натамошниот текст: училишта), како и содр-
жината на дипломите и пофалниците. 

I. Начин на доделување на дипломите 
и пофалниците 

Член 2 
Дипломите и пофалниците за завршено учи-

лиште што ги доделуваат училиштата им се вра-
чуваат на учениците на свечена седница која се 
организира по повод завршувањето на учебната 
година. 

Член 3 
Дипломите и пофалниците ги врачува дирек-

торот на училиштето во присуство на учениците, 
наставниците и родителите. 

Директорот при доделувањето на дипломите 
и пофалниците ги запознава присутните со ус-
пехот и напредокот на младите. 

Член 4 
На свечената седница учениците на кои им 

се доделени дипломите можат да ги презенти-
раат своите достигања во областа на науката, 
техниката, уметностите и другите видови дејности 
за кои им се доделува општественото признание. 

Член 5 
За доделените дипломи и пофалници учи-

лиштето води посебна книга за евиденција. 
Во книгата се забележуваат следните пода-

тоци: име и презиме на ученикот, видот на дип-? 
ломата односно пофалницата што му е доделена, 
наставната област во која ученикот постигнал про-
ширени и продлабочени знаења, деловоден број 
и датум. 

Книгата од претходниот став има трајна 
вредност. 

II. Содржина на дипломите и пофалниците 

Член 6 
Дипломите и пофалницата за завршено основ-

но училиште се со формат 0,23 X 0,34 см. 
Основата е ликовно обликувана во вид на 

колаж од ученички тетратки со задачи од раз-
лични наставни области, а околу неа има бор-
дура со мотиви од сите наставни области што се 
изучуваат во основното училиште. Бордурата во 
долниот дел завршува со круг во кој стои печат 
— Републички фонд за стимулирање талентира-
носта на младите — Скопје. 

Член 7 
Дипломата за завршено основно училиште со 

континуиран одличен успех по сите наставни об-
ласти и проширени знаења во одделни наставни 
области има жолта основа, а бордурата е со злат-
на боја. 

На основата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: 
Основното училиште 

. (име на училиштето) 
доделува Диплома на , 

(име и презиме на ученикот) 
за завршено основно училиште со континуиран 
одличен успех по сите наставни области и про-
ширени знаења во 

(наставни области во кои 

ученикот покажал проширени знаења) 
Дипломата се заверува со печат и оверува со 

потпис на директорот на училиштето што ја 
доделува дипломата. 

Член 8 
Дипломата за завршено основно училиште со 

континуиран одличен успех во одделни наставни 
области и проширени и продлабочени знаења во 
тие области има оранж основа, а бордурата е 
со златна боја. 

На основата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: Основното училиште 

(име на учи-
— доделува Диплома на 

лиштето) 
, за завр-

(име и презиме на ученикот) 
шено основно училиште со континуиран одличен 
успех во 

(наставни области по кои ученикот по-
и проширени 

кажал континуиран одличен успех) 
и продлабочени знаења во . 

(тие односно таа област) 
Дипломата се заверува со печат и оверува со 

потпис на директорот на училиштето што ја доде-
лува дипломата. 

Член 9 
Пофалницата за завршено основно училиште 

со континуиран општ одличен успех има кафеава 
основа, а бордурата е со злато. 

На основата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: Основното училиште 

(име на учи-
доделува Пофалница на — 

лиштето) (име и пре-
за завршено основно учи-

зиме на ученикот) 
лиште со континуиран општ одличен успех. 

Пофалницата се завршува со печат и оверува 
со потпис на директорот на училиштето што ја 
доделува пофалницата. 

Член 10 
Дипломите и пофалницата за завршено учи-

лиште за средно образование се со формат 0,24 X 
0,34 см. 

Основата е ликовно обликувана со дијапозитив 
на фотос на кој се претставени ученици во наста-
вен процес. 

Горната и долната ивица на основата ја огра-
дува бордура со мотиви што ги симболизираат учи-
лиштата за средно образование. Бордурата во дол-
ниот дел завршува со круг во кој стои печат: 
Републички фонд за стимулирање талентирано^ 
на младите — Скопје. 
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Член 11 
Дипломата за завршено училиште за средно 

образование со континуиран одличен успех по сите 
наставни области и проширени знаења во одделни 
наставни области има грао основа, а бордурата е со 
златна боја. 

На основата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: Училиштето за средно образование 

, доделува Диплома 
(име на училиштето) 

на за за-
спие и презиме на ученикот) 

вршено училиште за средно образование со конти-
нуиран одличен успех по сите наставни области 
и проширени знаења во — 

(наставни области во 

кои ученикот покажал проширени знаења) 
Дипломата се заверува со печат и се оверува со 

потпис на директорот на училиштето што ја до-
делува дипломата. 

Член 12 
Дипломата за завршено училиште за средно 

образование со континуиран одличен успех во од-
делни наставни области и проширени и продлабо-
чени знаења во тие области има зелена основа, 
а бордурата е со златна боја. 

На основата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: Училиштето за средно образование 

доделува Диплома 
(име на училиштето) 

на -— за за-
(име и презиме на ученикот) 

вршено училиште со континуиран одличен успех 
во — 

(наставни области по кои ученикот покажал 
континуиран одличен успех) 

и проширени и про-
длабочен! знаења во . (тие односно таа област) 

Дипломата се заверува со печат и се оверува со 
потпис на директорот на училиштето што ја до-
делува дипломата. 

Член 13 
Пофалницата за завршено училиште за средно 

образование со континуиран општ одличен успех 
има дветло сина основа, а бордурата е со златна 
боја. 

На основата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: Училиштето за средно образование 

доделува Пофал 
(име на училиштето) 

ница на — за 
(име и презиме на ученикот) 

завршено училиште за средно образование со кон-
тинуиран општ одличен успех. 

Пофалницата се заверува со печат и се оверува 
со потпис на директорот на училиштето што ја 
доделува Пофалницата. 

Член 14 
Дипломата за завршени студии со одличен ус-

пех и извонредни достигања во одделни области на 
науката, техниката и уметноста е со формат во 
димензии 0,24 x 0,34 см. 

Во долниот дел во сув тисок е отпечатен пе-
чат — Републички фонд за стимулирање тален-
тираноста на младите — Скопје, под кој се про-
влекува црвена лента. 

Дипломата има омот од бел картон на чија пр-
ва страна е отпечатен во сув тисок печат — Ре-
публички фонд за стимулирање талентираноста на 
младите — Скопје. 

На дипломата е отпечатен грб на СРМ и след-
ниот текст: 

(име на високошколската установа) 

доделува Диплома на 
(име и презиме на студентот) 

за завршени студии со одличен успех и извонредни 
достигања во 

(области на науката, техниката и 

уметноста) 
дипломата се заверува со печат и се оверува 

со погане на деканот на факултетот односно ди-
ректорот на в и т а га или високата школа што Ја 
доделува дипломата. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по неговото објавување во „Служиен весник на 
С Р М . 
Бр. 07—1588/1 

С к о п ј е 
Републички секретар за 

оиразование и наука, 
Љупчо Копровски,с. р. 

289. 
Уставниот суд на Жакедонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за измена на Одлукава за 
систематизација на работните места во претприја-
тието „Разнопромет" во Биола, донесена од ра-
ботничкиот совет на седницата од 28 декември 1968 
година, по јавната расправа одржана на 21 јуни 

1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
V; 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измена на Од-
луката за систематизација на работните места во 
Претпријатието „Разнопромет" во Битола, донесена 
од раоотничкиот совет на седницата од 28 декември 
1968 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРЖ" и во Претпријатието „Разнопромет" 
на начин што со статутот на ова претпријатие е 
определен за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У, бр. 56/71 од 
27 април 1972 година поведе постапка за оценување 
уставноста на означената одлука. 

Оценувајќи ја уставноста на Одлуката за из-
мена на Одлуката за систематизација на работните 
места Уставниот суд, по одржаната јавна распра-
ва, утврди дека со Одлуката се извршени измени 
во систематизацијата на работните места и дека 
предлогот на одлуката пред неговото конечно ус-
војување не бил разгледан од работните луѓе на 
претприј атието. 

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР 
Македонија организацијата на работата и упра-

вувањето во работната организација треба да овоз-
можат работните луѓе на секој степен и во сите 
делови од работниот процес што претставуваат це-
лина, да одлучуваат што понепосредно за праша-
њата на трудот, уредувањето на меѓусебните од-
носи, распределбата на доходот и другите прашања 
на нивната економска положба, обезбедувајќи ис-
товремено најповолни услови за работа и делување 
на работната организација како целина. 

Во остварувањето на оваа уставна одредба, спо-
ред мислењето на Судот, општите акти на органите 
на управувањето на работната организација треба 
пред нивното донесување да бидат изнесувани пред 
работните луѓе за разгледување, затоа што на овој 
начин се обезбедува остварување на уставното на-
чело за што понепосредно учество на работните 
луѓе во одлучувањето за уредувањето на меѓусеб-
ните односи и други прашања во врска со работата 
и делувањето на работната организација. Обврска 
нацртите на општите акти пред нивното донесува-
ње да бидат изнесени за разгледување и на собир 
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на работните луѓе е утврдена и во членовите 185 
и 186 од статутот на Претпријатието. 

На јавната расправа Судот утврди дека пред-
логот на оспорената Одлука не бил изнесен за 
разгледување на собир на работните луѓе, ниту 
пред неговото конечно усвојување од страна на 
работничкиот совет на претпријатието на друг на-
чин бил разгледан од работните луѓе. 

Со оглед на изнесеното, Уставниот суд утврди 
дека Одлуката за измена на Одлуката за система-
тизација на работните места во Претпријатието 
„Разнопромет" не е донесена согласно со начелото 
изразено во ставот 2 на член 63 од Уставот на СР 
Македонија, поради што одлучи да ја поништи. 

У. бр. 56/71 
21 јуни 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

290. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката на Советот на Централ-
ното основно училиште „Даме Груев" во е. Смилево, 
општина Демир Хисар, донесена на 16 март 1972 
година, по јавната расправа одржана на 6 јули 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот на 

Централното основно училиште „Даме Груев" во 
е. Смилево, општина Демир Хисар, донесена на 16 
март 1972 година, со која е определено наставни-
ците кои во однос на школската подготовка не ги 
исполнуваат со закон пропишаните услови за из-
ведување предметна настава и натаму да изведу-
ваат предметна настава во училиштето. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во „Службен гласник на општина 
Демир Хисар" и во Централното основно училиш-
те „Даме Груев" во е. Смилево на начин што со 
статутот на училиштето е определен за објавување 
на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесената претставка од директорот на училиш-
тето, со решение У. бр. 32/72 од 15 јуни 1972 година, 
поведе постапка за оценување законитоста на од-
луката означена во точката 1 на оваа одлука. 

Оценувајќи ја законитоста на означената од-
лука, по одржаната јавна расправа, Судот утврди 
дека со неа Советот на Централното основно учи-
лиште „Даме Груев" во е. Смилево определил на-
ставниците што не ги исполнуваат условите во 
однос на школската подготовка за изведување пред-
метна настава, да продолжат да изведуваат пред-
метна настава, иако изминал тригодишниот рок 
определен во законот во кој тие биле должни да 
се здобијат со пропишаната школска подготовка. 

Според одредбите на ставот 2 на член 86 од 
Законот за основното училиште (пречистен текст 
— „Службен весник на СРМ" бр. 7/69) наставници 
по предметна настава во основното училиште мо-
жат да бидат лица што завршиле соодветна група 
за образование на наставници на педагошка ака-
демија или виша школа, факултет, висока школа, 
ликовна академија и музичка академија. 

Согласно со членот 193 од пречистениот текст 
на Законот за основното училиште наставниците 
по предметна настава во постојните основни учи-
лишта, кои на денот на влегувањето во сила на 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за основното училиште („Службен весник на СРМ" 
бр. 41 од 6 декември 1968 година), односно на 14 
декември 1968 година, биле во редовен работен 
однос, а во однос на школската подготовка не ги 
исполнуваат условите пропишани со законот, се 
должни во рок од три години по влегувањето во 
сила на законот да ги исполнат тие услови. Спо-

ред одредбите на овој член од законот, доколку во 
ОВОЈ рок не ги исполнат пропишаните услови тие 
го гуоат правото да изведуваат предметна настава. 
Во законот е направен исклучок само за затече-
ните наставници по предметна настава, кои на де-
нот на влегувањето во сила на законот имале по-
веќе од 20 години работен стаж во просветна стру-
ка односно 26 години вкупен работен стаж, од кои 
најмалку 15 години во просветна струка. Овие на-
ставници се ослооодени од обврската за дополни-
телно здобивање со пропишанава школска подго-
товка. имаЈки предвид дека со закон е утврдена 
положбата на затечените наставници по предметна 
нас гава, кои на денот на влегуваше го во сила на 
законот не ги исполнувале условите во поглед на 
школската подготовка, Уставниот суд на македо-
нија смета дека органите на управување на основ-
ните училишта не се овластени да определуваат 
овие наставници да можат да изведуваат предмет-
на настава по истекот на рокот определен во ста-
вот 1 на член 193 од Законот за основно го учи-
лиште. Со оглед на тоа што со одлуката на учи-
лиштето е определено наставниците во ова учи-
лиште и по истекот на овој рок да изведуваат 
предметна настава, иако не се здобиле со пропи-
шана школска подготовка за изведување на о^аа 
настава, Уставниот суд утврди дека таа е спротивна 
на ставот 1 на член 193 од овој закон. 

На основа на изнесеното, Уставниот суд на Ма-
кедонија одлучи означената одлука да ја поништи. 

У. бр. 32/72 
6 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

291. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за укинување на Деловни-
цата во Битола на Претпријатието „Балкан им-
пекс" — Скопје од 17 февруари 1972 година, по 
одржаната јавна расправа на 6 јули 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на директорот 

на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Балкан-импекс" — Скопје од 17 февруари 1972 
година, за укинување на Деловницата во Битола. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Претпријатието „Балкан-им-
пекс" — Скопје на начин што со статутот на прет-
пријатието е определен за објавување на општите 
акти. 

3. Собирот на работните луѓе на Деловницата 
во Битола на Трговското претпријатие на големо 
и мало „Балкан-импекс" — Скопје му поднесе на 
Уставниот суд на Македонија предлог за оценува-
ње на уставноста на одлуката означена во точката 
1, со која се укинува оваа деловница. Според на-
водите во предлогот означената одлука не е во 
согласност со Уставот на СР Македонија и со за-
конот, затоа што не постојат основи за нејзиното 
укинување и затоа што со неа се повредени пра-
вата на работните луѓе на деловницата. 

4. Уставниот суд на Македонија во текот на 
претходната постапка, како и на јавната расправа, 
утврди дека директорот на Трговското претприја-
тие на големо и мало „Балкан-импекс" во Скопје 
донел одлука со која ја укинал деловницата на ова 
претпријатие со седиште во Битола и одлуката ја 
доставил на Окружниот стопански суд во Битола 
и на Службата на општествено книговодство во 
Битола. 

Според ставот 1 на точка 1 и ставот 1 на точ-
ка 2 од Амандманот XI на Уставот на СР Македо-
нија, директорот односно на него соодветниот ор-
ган на работната организација раководи ро ра-
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белењето на организацијата и ја застапува орга-
низацијата, како и врши определени извршни ра-
боти што работните луѓе во работната организаци-
ја ги ставиле во негов делокруг. Со оглед на тоа 
Судот смета дека директорот на работна органи-
зација не може да одлучува за укинување на ор-
ганизации на здружен труд на претпријатието. Сог-
ласно со ова Судот оцени дека одлуката на ди-
ректорот на Претпријатието „Балкан-импекс" — 
Скопје за укинување на Деловницата во Битола 
е противуставна, поради што одлучи да ја по-
ништи. 

У. бр. 16/72 
6 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

292. 
Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за измена на ставот 1 на 
член 31 од Статутот на Претпријатието „Тргокооп" 
во Скопје донесена од работничкиот совет на прет-
пријатието на 11 март 1971 година, по одржаната 
јавна расправа на 12 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измена на 

ставот 1 на член 31 од Статутот на Претпријатие-
то за внатрешен промет и застапништво на стран-
ски фирми „Тргокооп" во Скопје донесена од ра-
ботничкиот совет на претпријатието, на 11 март 1971 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во претпријатието „Тргокооп" на 
начинот определен со статутот на претпријатието 
за објавување на општите акти. 

3. По повод поднесената претставка, Уставниот 
суд на Македонија по сопствена иницијатива со 
решението У. бр 62/71 од 13 април 1972 година поведе 
постапка за оценување уставноста на означениот 
акт во точката 1 на оваа одлука, а поради по-
стоење основано сомнение за неговата согласност 
со Уставот на СРМ затоа што со предлогот на 
актот не биле запознати работните луѓе пред него-
вото донесување. 

4. Во претходната постапка, како и на јавната 
расправа, Уставниот суд утврди дека оспорената 
одлука била донесена на самата седница на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието „Тргокооп" 
на 11 март 1971 година без да бидат претходно со 
неа на било кој начин запознати работните луѓе 
на ова претпријатие. 

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР 
Македонија, организацијата на работата и управу-
вањето во работната организација треба да овоз-
можат работните луѓе на секој степен и во сите 
делови на работниот процес што претставуваат це-
лина, да одлучуваат што понепосредно за праша-
њата на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, 
распределбата на доходот и другите прашања на 
својата економска положба. 

Во остварувањето на оваа уставна одредба, 
според мислењето на Судот, општите акти на ор-
ганите на управувањето на работната организација 
треба пред нивното донесување да бидат изнесу-
вани пред работните луѓе за разгледување, затоа 
што на овој начин се обезбедува остварување на 
уставното начело за што понепосредно учество на 
работните луѓе во одлучувањето за уредувањето 
на меѓусебните односи и други прашања во врска 
со работата и делувањето на работната организа-
ција. Обврска со нацртите на општите акти 
пред нивното донесување да бидат запознати ра-
ботните луѓе е утврдено и во членот 180 и членот 
187 од статутот на претпријатието. 

На јавната расправа Судот утврди дека пред-
логот на оспорената одлука не бил изнесен на раз-
гледување на собир на работните луѓе, ниту пред 
нејзиното конечно усвојување од страна на работ-
ничкиот совет на претпријатието на друг начин 
била разгледана од работните луѓе. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд утврди 
дека Одлуката за измена на ставот 1 на член 31 
од Статутот на Претпријатието „Тргокооп" не е 
донесена во согласност со начелото изразено во 
ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија, 
поради што одлучи да ја поништи. 

У. бр. 62/71 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

293. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за утврдување основање-
то на Заедницата за здравствено осигурување на 
земјоделците — Охрид и за нејзиното седиште, до-
несена од Собранието на Републичкава заедница 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Скопје, бр. 01—3550/1 од 9 декември 1971 година и 
на Одлуката за утврдување основањето на Заед-
ницата за здравственото осигурување на работни-
ците — Охрид и за нејзиното седиште, донесена 
од Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците — Скопје, бр. 
01—3576/1 од 29 декември 1971 година, по јавната 
расправа одржана на 5 мај 1972 година, на седни-
цата од 22 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Собранието на оп-

штината Струга за оценување законитоста на: 
а) Одлуката за утврдување основањето на За-

едницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Охрид и за нејзиното седиште, донесена 
од Собранието на Републичката заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Скопје, 
бр. 01—3550/1 од 9 декември 1971 година („Службен 
весник на СР Македонија" бр. 39/71) и 

б) Одлуката за утврдување основањето на За-
едницата за здравственото осигурување на работ-
ниците — Охрид и за нејзиното седиште, донесе-
на од Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Скопје, 
бр. 01—3576/1 од 29 декември 1971 година („Служ-
бен весник на СР Македонија" бр. 43/71). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

3. Собранието на општината Струга му поднесе 
на Уставниот суд на Македонија предлог за оцену-
вање законитоста на одлуките означени во точката 
1 на оваа одлука. Според мислењето изнесено во 
предлогот, означените одлуки не се во согласност 
со законот, затоа што при нивното донесување не 
се почитувала волјата на осигурениците од под-
рачјето на општината Струга, кои на своите собири 
се изјасниле против предлогот за формирање за-
едници за здравствено осигурување на работници-
те односно на земјоделците со седиште во Охрид. 

4. Уставниот суд на Македонија во претходната 
постапка и на јавната расправа утврди дека Соб-
ранието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на работниците односно Собранието на 
Републичката заедница за здравствено осигурување 
на земјоделците на основа поднесените извештаи за 
резултатите од изјаснувањето на осигурениците со 
означените одлуки го утврдиле основањето на заед-
ниците на здравственото осигурување на работни-
ците односно на земјоделците со седиште во Охрид 
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во чиј состав влегуваат осигурениците од подрач-
јето на општините Охрид, Струга, Дебар и Кичево. 

Според одредбите на членот 137 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), постапката за ос-
новање на првите заедници на здравственото оси-
гурување ја покренуваат и водат Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците и Собранието на Републичката за-
едница на здравственото осигурување на земјодел-
ците во соработка со собранијата на комуналните 
заедници на социјалното осигурување на работни-
ците, односно собранијата на комуналните заедни-
ци на здравственото осигурување на земјоделците. 

Предлогот за подрачјето што ќе влезе во сос-
тав на одделните заедници на здравственото оси-
гурување и за седиштата на заедниците, спогодбено 
го утврдуваат собранијата на наведените републич-
ки заедници согласно членот 138 од Законот, по 
претходно прибавеното мислење од општинските 
собранија и собранијата на комуналните заедници 
на социјалното осигурување на работниците и соб-
ранијата на комуналните заедници на здравстве-
ното осигурување на земјоделците. Овој предлог 
откако Извршниот совет ќе го оцени исполнува-
њето на условите пропишани со овој закон за 
основање на заедниците, им се поднесува на оси-
гурениците на изјаснување. 

Согласно членот 140 од законот собранијата на 
републичките заедници за социјално осигурување 
на работниците односно на здравственото осигу-
рување на земјоделците, врз основа на извештаите 
за изјаснување на осигурениците по предлогот за 
основање на заедниците, утврдуваат дали заедни-
цата е основана за предложеното подрачје и каде 
е нејзиното седиште. 

Според одредбите на членот 80 од законот, за-
едниците за здравственото осигурување се форми-
раат на територијален принцип, ако се исполнети 
условите пропишани со законот. За формирање на 
заедница за здравствено осигурување согласно 
член 82 од законот одлучуваат осигурениците по 

пат на собири на осигуреници и се смета дека за-
едницата за здравствено осигурување е формирана 
ако за тоа се изјасни мнозинството на собирите 
на осигурениците од подрачјето за кое се формира 
заедницата. 

Уставниот суд на Македонија исто така утврди 
дека согласно Предлогот за подрачјата што влегу-
ваат во состав на одделните заедници на здрав-
ственото осигурување на работниците односно на 
здравственото осигурување на земјоделците и за 
седиштата на заедниците („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/71) осигурениците-работници односно 
земјоделци од подрачјето на општините Охрид, 
Струга Дебар и Кичево се изјаснувале за форми-
рање заедница на здравствено осигурување на ра-
ботниците односно на земјоделците, со седиште во 
Охрид и дека мнозинството на собирите на осигу-
рениците од подрачјето за кое се формираат заед-
ниците се изјаснило за формирањето на овие заед-. 
ници. Според смислата на одредбата од ставот 2 
на член 82 од законот заедницата на здравстве-
ното осигурување е формирана и тогаш кога со-
бирите на осигурениците од подрачјето на една 
општина се изјаснат против формираната заедница, 
ако мнозинството од вкупниот број на собири на 
осигурениците од подрачјето за кое се формира 
заедницата се изјаснило за нејзиното формирање. 

Со оглед на тоа што мнозинството на осигуре-
ниците од подрачјето на општините Охрид, Стру-
га, Дебар и Кичево се изјаснило за формирањето 
на заедницата на здравственото осигурување на 
работниците односно земјоделците со седиште во 
Охрид, судот утврди дека оспорените одлуки не 
се во спротивност со одредбите на Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, поради што 
одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 18/72 
22 јуни 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА 

100. 
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и точ. 1, 2 
и 7 од Одлуката за регулирање работата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Битола, Собранието на Заедницата, на сво-
јата седница одржана на ден 6. VII. 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ — БИТОЛА 

I 

Се изменува точ. 4 ст. 2 од Одлуката за осно-
вање Стручна служба на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Битола бр. 14-
1982 од 30 декември 1971 година и треба да гласи; 

„Работата на работниците од претходниот став 
ќе трае до пополнувањето на соодветните работни 
места по пропишаната постапка односно до врабо-
тувањето на работникот, но не подоцна од 31 де-
кември 1972 година". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 
Бр. 14—1118 

6. VII. 1972 година 
Б и т о л а 

101. 
Врз основа на член 13 став 4 од Одлуката за 

привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигу-
рување, финансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите на здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 

Собрание на Заедницата на 
здравственото осигурување 

на работниците — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 
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бр. 43/71), Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Битола, на 
својата седница одржана на 6. VII. 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРОЧУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА РАСПОЛОЖИ-
ВИТЕ СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА 

I 
Делот од издвоените средства на резервниот 

фонд на Заедницата во износ од 900.000,00 (девет-
стотини илјади), динари се орочуваат при Комер-
ц у ал но-инвестиционата банка во Битола, со рок 
на враќање од 13 (тринаесет) месеци, сметано од 
денот на депонирањето. 

Средствата од претходниот став да се орочат 
по стапка од 7,5%. 

II 
Се овластува директорот на Заедницата, сред-

ствата да ги депонира на начинот и условите како 
што е предвидено во претходната точка. 

га 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 05—1119 
6. VII. 1972 година 

Б и т о л а 
Собрание на Заедницата на 
здравственото осигурување 

на работниците — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

102. 
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и точ. 1, 2 
и 7 од Одлуката за регулирање работата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Битола, Советот на Стручната служба на 
Заедницата, на својата седница одржана на 20. 6. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДНО-
СИТЕ ВО РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И НА 

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

Член 1 
Се дава согласност на Самоуправната спогодба 

за усогласување на односите во распределбата на 
доходот и на личните доходи. 

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

несувањето. 

Бр, 14—1120 
6. VII. 1972 година 

Б и т о л а 
Собрание на Заедницата на 
здравственото осигурување 

на работниците — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

103. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Битола, на седницата одржана на ден 
6 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС 
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ-

ТЕ ЛЕКОВИ ВО 1972 ГОДИНА 

I 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен лековите за чија при-
мена е потребна непосредна интервенција на стру-
чен здравствен работник »осигурените лица плаќаат 
по 2,30 динари по издаден лек во аптека или друга 
здравствена работна организација на територијата 
на Заедницата за здравствено осигурување на ра-
ботниците во Битола, без оглед на цената на чи-
нењето на лекот. 

И 
Оваа одлука влегува во сила на денот на до-

несувањето, а ќе се применува наредниот ден по 
донесувањето и објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 06—1121 Собрание на Заедницата на 
6. VII. 1972 година здравственото осигурување 

Б и т о л а на работниците — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

104. 
Воз основа на член 88 ст. 1 чл. 91 ст. 1 и 

чл. 92 од Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните ВИДОВИ на здравствена заштита 
населението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Битола, на седницата 
одржана на ден 6. VI. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

Член 1 
Во членот I оп Одлуката по зборов Витова, 

точката станува запирка и пе дознаат зборовите: 
..кот тито се и овластува да ја потпишува За-

едницата". 
Член 2 

Во членот II од Одлуката по ставот 2 се дода-
ваат нови ставови 3 и 4 кои што гласат: 

„Личниот доход од став 1 на овој член, ќе се 
валоризира соодветно на порастот на личните до-
ходи на работниците на Стручната служба на За-
едницата. 

За остварување на останатите права од работ-
ниот однос ќе се применуваат општите акти кои 
важат за Стручната служба на Заедницата". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1972 
година. 

Бр. 14—1122 Собрание на Заедницата на 
6. VII. 1972 година здравственото осигурување 

Б и т о л а на работниците — Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМЕРЦИЈАЛНО ИНВЕСТИЦИОНАТА 

БАНКА — СКОПЈЕ 
105. 

Врз основа на член 63 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работеше, член 21 од 
Статутот на Банката и член 5 од Одлуката на 
Извршниот одбор на Банката за условите под кои 
ќе се одобруваат кредити од средствата на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и краишта за зголемување на вработеноста во СР 
Македонија, Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНОСТА 

I. Комерцијално-инвестиционата банка — Скоп-
је (во натамошниот текст: Банката) од средствата 
на Фондот на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта, во период 1971—1975 година, 
ќе одобрува кредити во вкупен износ од 200.000.000 
динари, за следниве намени: 

1) за нови инвестиции, реконструкција, модер-
низација и проширување на постојните капаците-
ти, и 

2) за трајни обртни средства. 
Со инвестиционите кредити за намените од 

точка 1 и 2 треба да се обезбеди натамошно уна-
предување и развој на производството и прометот 
на кредитираните инвестициони објекти, со што ќе 
се создадат услови за отворање на нови работни 
места за вработување. 

II. Кредити за горните намени Банката ќе одоб-
рува исклучиво ако се обезбедуваат следниве ус-
лови: 

1) трајно вработување на лица што се евиден-
тирани како невработени при заводите за врабо-
тување на работници и работници кои се враќаат 
од странство, а биле на привремена работа, при 
што да се обезбеди потребната кадровска квалифи-
кациона структура; 

2) економски оправдани инвестициони вложу-
вања, и 

3) со кредит од овие средства ќе се учествува 
за отворање на нови работни места со просечно до 
20.000 динари по едно работно место за кое вкуп-
ните вложувања не можат да изнесуваат над 
30.000 дин. 

Разликата помеѓу 20.000 до 30.000.— динари, го 
обезбедува инвеститорот, односно деловната банка 
од чие подрачје е кредитобарачот. 

III. Кредитите од средствата на Фондот, Банка-
та ќе ги одобрува со рок на враќање до 10 години, 
а по поедини намени: 

— за градежни објекти, до 10 години, и 
— за опрема, трајни обртни средства и остана-

ти намени до 8 години. 
Интересната стапка на одобрените кредити ќе 

изнесува 7% годишно. 
Одобрувањето и користењето на кредитите по 

овој конкурс, Банката ќе ги условува со динами-
ката на приливот на средствата од Фондот. Иско-
ристениот кредит од работната организација ќе се 
отплатува во полугодишни ануитети. 

Отплатување^ на ануитетот почнува да тече 
една година по искористувањето на кредитот. 

Интеркаларниот интерес, кредитобарачот го 
плаќа пред да се стави искористениот кредит во 
отплата. 

IV. Барањето за инвестициониот кредит треба 
да ги содржи сите потребни елементи за оценка 
на инвестиционото вложување, а посебно треба да 
бидат опфатени следниве работи: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината, рокот на враќањето на кредитот 

и интересната стапка, 
— бројот на работните места што ќе бидат от-

ворени и кога работниците ќе можат да се врабо-
тат ,со утврдување на квалификационата структура 
по работни места, и 

— рентабилноста на вложувањата. 
V. Кредитобарачот е должен кон барањето за 

инвестициониот кредит да приложи комплетна еко-
номско-техничка документација и тоа: 

1) Инвестициона програма со техничка доку-
ментација. Програмата треба да биде изготвена спо-
ред Основниот закон за изградба на инвестициони 
објекти („Службен лист на СФРЈ" број 20/67, 30/68 
и 55/69 година), особено кога кредитите се бараат 
за нови инвестиции; 

2) да приложи договор склучен помеѓу Заводот 
за вработување и инвеститорот — кредитобарачот 
за бројот на работниците што ќе бидат вработени 
и нивната квалификациона структура; 

3) одлука за задолжување на кредитобарачот, 
донесена од надлежниот орган на управувањето; 

4) завршна сметка за изминатата година (об-
разец Зе—1 до Зц—8), како и последната периодич-
на пресметка. 

VI. За барањата за кредити на инвестиции, со 
пресметковна вредност до 500.000 динари и за трај-
ни обртни средства до споменатиот износ, креди-
тобарачот треба да и поднесе на Банката скратена 
инвестициона програма. 

VII. Предност при одобрувањето на кредитите 
од средствата на Фондот по овој конкурс, во случај 
на еднакви услови, ќе имаат следниве кредитоба-
рачи: 

— кај кои процентот на рентабилноста ќе биде 
над процентот што го остваруваат работните орга-
низации од соодветната гранка, 

—- кои ќе вработат со иста висина на средства 
поголем број работници во постојанен работен од-
нос, и 

— ка ј кои квалификационата структура на вра-
ботените е поповолна. 

VIII. Барањата со документацијата, кредитоба-
рачите да ги доставуваат до Централата на Бан-
ката — Скопје, преку филијалите на Банката, од-
носно преку Комерцијално-инвестиционата банка 
— Битола и Комерцијалната банка — Бор — фи-
лијала Неготино на Вардар. 

IX. Одобрувањето на кредитите ќе ги врши 
Кредитниот одбор на Централата на КИБ — Скопје. 

X. Конкурсот ќе биде отворен до исцрпување 
на средствата од 200.000.000 динари. 

Кредитобарачите своите барања можат да ги 
поднесуваат веднаш по објавувањето на овој кон-
курс. 
15 јули 1972 година 

С к о п ј е 
В. д. Генерален директор, 

Коста Димов, е. р. 



31 јули 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 26 — Стр. 577 

106. 
Врз основа на член 63 од Законот за банките 

и за кредитното и банкарското работење ,член 21 
од Статутот на Комерцијално-инвестиционата банка 
— Скопје и член 8 од Одлуката на Извршниот од-
бор на Банката за условите и начинот под кои во 
периодот 1971—1975 година ќе се одобруваат кре-
дити за учество во изградба на комунални објекти. 
Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 

КРЕДИТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБА 
НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

I. Комерцијално-инвестиционата банка — Скоп-
је (во натамошниот текст: Банката) во периодот 
1971—1975 година од средствата наменети за дол-
горочни вложувања од Фондот на федерацијата за 
кредитирање на стопанскиот развој на недоволно 
развиените републики и краишта, ќе одобрува кре-
дити за учество во изградбата на комунални об-
јекти. 

II. Корисници на кредитите од претходната 
точка можат да бидат организации на здружен 
труд и општествено-политички организации што 
градат комунални и инфраструктурни објекти, и 
тоа: водовод и канализација во населби од град-
ски карактер и електрификација во населени мес-
та кои не се градови и населби од градски ка-
рактер. 

III. Кредитите од точка I на овој конкурс Бан-
ката ќе ги одобрува: 

— со рок на враќање до 15 години, и 
— интересна стапка 3%. 
IV. Со кредитите од точка I на овој конкурс, 

Банката обезбедува учество најмногу до 25% од 
вредноста на објектот, под услов Банката односно 
Филијалата каде ќе се пласираат средствата да 
учествува со 25% и инвеститорот со остатокот 
од 50%. 

V. Предност при одобрувањето на кредити ќе 
имаат инвеститори кои: 

— ќе решаваат поактуелни комунални пробле-
ми, кои се од поголем општествен интерес, 

— ќе обезбедат поголемо учество, 
— ќе обезбедат релативно пократок рок на из-

градба. 
VI. Барањето за инвестиционен кредит треба 

да ги содржи сите потребни елементи за оценка 
на инвестиционото вложување, а посебно: 

— целта за која се бара кредитот, 
— оправданост на инвестицијата, 
— висина на кредитот, и 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот учествува во пресметковната вредност на ин-
вестицијата со наведување на изворите на средства 
и поднесени докази (слободните средства да бидат 
депонирани во Банкава или гаранција за сред-
ствата од идниот прилив од Банката со која ин-
веститорот има траен деловен однос и договор за 
одобрен кредит за учество). 

VII. Кредитобарачот е должен кон барањето за 
инвестициониот кредит да приложи економско-тех-
ничка документација, и тоа: 

— Инвестициона програма со техничка доку-
ментација, која е изготвена според Основниот за-
кон за изградба на инвестициони објекти (Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/67 и „Службен весник ра 
СРИ" бр. 40/71); 

— Одлука за задолжување на барателот на 
кредитот, донесена од надлежниот орган на упра-
вување; 

— Комплетна завршна сметка за изминатата 
година, како и последната периодична пресметка. 

VIII. Барањата со документацијата, крецитоба-
рачите ги доставуваат до Комеоцијално-инвести-
ционата банка — Централа — Скопје. 

IX. Одобрувањето на кредитите ќе го врши 
Кредитниот одбор на Централата на Банката. 

X. Одобрувањето на кредити по овој конкурс, 
како и нивното користење, Банката ќе го усог-
ласува со динамиката на приливот на средствата 
што ќе го остварува од Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на стопанскиот развој на недоволно 
развиените републики и краишта. * 

XI. Рокот за поднесување барања за кредит 
од страна на кредитобарачите е 30 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. Банката ќе прима 
кредитни барања и по истекот на рокот од прет-
ходниот став, доколку ќе располага со средства за 
оваа намена. 

15 јули 1972 година 
С к о п ј е 

в. д. Генерален директор, 
Коста Димов, е. р. 

107. 
Врз основа на член 63 од Законот за банките 

и за кредитното и банкарското работење ,член 21 
од Статутот на Комерцијално-инвестиционата банка 
— Скопје и член 5 од Одлуката на Извршниот од-
бор на Банката за поблиските услови и начинот под 
кои во периодот 1971—1975 година ќе се одобруваат 
кредити за изградба на продажен простор на произ-
водните организации во подрачјата надвор од Ре-
публиката, Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ПРОДАЖЕН ПРОСТОР НА ПРОИЗВОДНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ВО ПОДРАЧЈАТА НАДВОР 
ОД РЕПУБЛИКАТА 

I. Комерцијално-инвестиционата банка — Скоп-
је (во натамошниот текст: Банката) во периодот 
1971—1975 година, од средствата наменети за дол-
горочни вложувања од Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини, ќе одобрува кредити за изградба на про-
дажен ПРОСТОР на производните организации во 
п о д р а ч н а наттвор од Републиката. 

II. Корисници на кредитите од претходната точ-
ка можат да бидат ПРОИЗВОДНИ организации нч 
здружен труд од територијата на СР Македонка, 
од областа на текстилната, кожарската, дпвнат? 
индустрша, како и индустријата на прехранбените 
производи. 

III. Кпедитите од точката I на ово1 конкурс 
Банката ќе ги одобрува под следните услови: 

— сопствено учество во висина од најмалку 
50%, 

— рок на враќање до 10 години, 
— т ј е л е с н а стопа 7%. 
IV. Предност при одобрувањето на кредити ќе 

имаат инвеститори кои ќе: 
— обезбедат постигнување подобри ефекти, 
— понудат поголемо сопствено учество ,и 
— понудат покус РОК на отплата. 
V. Барањето за инвестиционен кредит треба да 

ги СОДРЖИ сите потребни елементи за оценка на 
инвестиционото вложување, а посебно: 

— целта за која се бара кредитот, 
—- оправданоста на инвестицијата, 
— висина на кредитот, и 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот учествува во пресметковната вредност на ин-
вестицијата со наведување на изворите на сред-
ствата и поднесени докази (слободните средства за 
учество да бидат депонирани во Банката: за сред-
ствата од идниот прилив да обезбеди гаранција од 
банката со која инвеститорот има траен деловен 
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однос или да поднесе договор за одобрен кредит 
за учество). 

VI. Кредитобарачот е должен кон барањето за 
инвестициониот кредит да приложи економско-тех-
ничка документација и тоа: 

— инвестициона програма со техничка доку-
ментација, која е изготвена според Основниот за-
кон за изградба на инвестициони објекти („Служ-
бен лист на СФРЈ, бр. 20/67 и „Службен весник на 
СРИ" бр. 40/71); 

— одлука за задолжување на барателот на 
кредит, донесена од надлежниот орган на управу-
вање; 

— комплетна завршна сметка за изминатата го-
дина, последната периодична пресметка како и 
производно-финансискиот план за текуштата го-
дина. 

VII. Барањата со документацијата, кредитоба-
рачите ги доставуваат со по два примерка до Ко-
мерц^ а лно-инвестиционата банка — Централа — 
Скопје. 

VIII. Одобрувањето на кредитите ќе го врши 
Кредитниот одбор на Централата на Банката. 

IX. Одобрувањето на кредитите по овој кон-
курс ,како и нивното користење, Банката ќе го 
усогласува со динамиката на приливот на сред-
ствата што — ќе го остварува од Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини. 

X. Рокот за поднесување барања за кредит од 
страна на кредитобарачите е 30 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Банката ќе прима кредитни барања и по исте-
кот на рокот од претходниот став, доколку ќе рас-
полага со средства за оваа намена. 

15 јули 1972 година 
С к о п ј е 

в. д. Генерален директор, 
Коста Димов, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Милка Хамид од Ша-
бац, против тужениот Сабри Хамид роден на 15 
ноември 1935 година, во Скопје, од татко Садик 
и мајка Хај риј е, сега со непознато место на жи-
веење, за развод на брак. 

Се поканува тужениот Сабри Хамид од Скопје, 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да се јави на судот 
или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе 
му се определи привремен старател кој ќе го за-
стапува во овој спор, до окончувањето. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1002/72. 
(бб) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Андон Матовски сега во САД, преку полно-
мошникот-адвокатот Александар Ѓузеловски од 
Битола, поднесе тужба до овој суд, за развод на 
бракот против Пара Матовска, сега во неизвесност. 
Со оглед на тоа дека тужената е во неизвесност 
се поканува во рок од 30 дена, од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд и да определи свој застапник. Во про-
тивно на истата ќе и биде определен застапник, по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 569/72. 
(67) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

.Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 663, стра-
на 795, книга III е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Установата за прикажување 
филмови кино „Напредок" — Кратово — Алек-
сандар Димитровски, в. д. директор, му престанува 
правото за потпишување, со решението бр. 86/1 од 
26. VII. 1971 година на советот на работната заед-
ница, од одржаната седница на 16. VII. 1971 година. 

За в. д. директор на Установата за прикажува-
ње на филмови кино „Напредок" — Кратово е на-
значен, со решението бр. 89/1 од 26. VII. 1971 го-
дина, на Советот на работната заедница од одржа-
ната седница на 16. VII. 1971 година, Синиша Баев-
ски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 18. VIII. 1971 година. 

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

бр. 102 од 8. XI. 1971 година. (1955) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 419, стра-
на 721, книга II е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Клиниката за уво, нос и грло 
— Скопје, Глигор Бојаџиев, заменик в. д. директор, 
му престанува правото за потпишување, со одлу-
ката бр. 28 од 31. III. 1969 година, на советот на 
Клиниката од одржаната седница на 31. III. 1969 
година. 

За управник на Клиниката за уво, нос и грло 
— Скопје е назначен со решението бр. 1302 од 21. 
III. 1960 година, Александар Андреевски, кој иста-
та ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето со новоназначените 
потписници со одлуката н)а советот на работната 
заедница, од одржаната седница на 31. III. 1969 
година, бр. 28 од 31. III. 1969 година и тоа: Алек-
сандар Хаџи-Бошков, шеф на клиниката, Благоја 
Беличански, секретар на клиниката и Александар 
Крстевски, шеф на сметководството на клиниката, 
сметано од 3. XI. 1971 година. 

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

бр. 155 од 8. XI. 1971 година. (1957) 

Окружниот стопански суд во Скоте обја-
вува дека во ' регистарот на установите, рег. 
бр. 197. страна 1011, книга I е запитано след-
ното: На досегашниот директор на Земтделско 
училишниот центар — Неготино, Нацев Панче, му 
престанува правото за потпишување поради раз-
решување од должност, согласно со одлуката бр. 
127 от* 27. IX. 1971 година, на управниот одбор. 

За нов директор на центарот согласно со од-
луката бр. 129 од 27. IX. 1971 година, на управниот 
одбор, се назначува Новоселски Ристо кој ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 1. X. 1971 година. 

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

бр. 140 од 19. XI. 1971 година. (2069) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1084, страна 140, книга VI е запишано след-
ното: Предметот на работа на Земјоделско-тргов-
скиот комбинат „Агроцентар" — Скопје — Сарај, 
согласно со одлуката бр. 3163/3 од 26. VII. 1971 го-
дина, на работничкиот совет се проширува и со 
следната дејност: 

— промет со следните видови стоки: 
— добиток, живина, производи и преработки од 

добиток и живина во целост; „ . ~ ., 
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— месни производи во целост; 
— пердуви во целост; 
— риби, преработки и изработки од риби во 

целост; 
— лековити растенија во целост; 
— индустриски растенија во целост; 
— текстилни суровини, преработки и изработ-

ки од текстил, лесна и тешка конфекција, текстил-
на амбалажа, волна за душеци, памук за јоргани, 
преработени пердуви, морска трева, преработени — 
доработени пердуви, сите видови производи од ко-
ноп, јута и влакна, конопно влакно, преработена 
конопна кучина, конопна и јутена ткаенина, коноп-
ца и јутена конфекција, рибарски конец, мрежи за 
риболов, од сите видови волна, и растителни 
влакна; 

— руди, метали, легури и неметали, противпо-
жарна опрема, противпожарен градежен материјал, 
градежни елементи од цемент и плоча каорин, гипс, 
канализациони цевки од глина и каменишта, кре-
да, кал и камена сол; 

— бои и лакови, самобилни и минерални маси, 
китови, лепила од смола и восоци, разни производи 
од хемиско-рударските дејности; 

— хемикалии, каучук, сите средства за хеми-
калии за употреба во земјоделството, подрумар-
ството, преработувачката индустрија и градежни-
штвото; 

— медицински фармацевтски производи и ме-
дицински инструменти, апарати, мерни инструмен-
ти и прибор, лабораториски материјали, ветеринар-
ни материјали и прибор, медицинско-фармацевт-
ски сурови производи и препарати (лекарства, са-
нитарни материјали, прибор, хемикалии, разни ки-
селини за технички цели и разни технички употре-
би и бои за прехранбена индустрија); 

— земјоделски машини, алати, опрема, тракто-
ри, камиони и сите приклучни машини; 

— електро-опрема, електрични машини, тран-
сформатори за висок и низок напон од сите јачини, 
дизел-електрични постројки за производство на 
електрична енергија, комплет електрични центра-
ли, комплет-апарати и уреди за заварување на 
климатски уреди, постројки, електрични ладил-
ници, електронски инструменти и апарати, кабло-
ви и кабловски прибор за јака и слаба струја; 

— валани и влечени производи од црна мета-
лургија во целост; 

— валани и влечени производи од обоена ме-
талургија; 

— метално-преработувачка индустрија и тех-
ничка стока; само производи од жица, кован челик, 
куки од сите видови и за сите намени, прибор за 
потковување, прибор за коли, селско-стопански 
алат и сите уреди и направи, кровна хартија, кар-
бит, битумен, катран, гумени делови за прскалки во 
лозарството, за калемење, метални цевки за разни 
инсталации, фазонски делови, прирубници, арматура 
за течност, арматури за гас, противпожарни пум-
пи, заштитни уреди и опрема, метална амбалажа 
за транспорт и лагерување, пумпи за дигалки ко-
турал, арматури за нарум, хидраулични делови за 
дигалки, куглични валести лежаи и делови од си-
те видови ваги, аналитички агрегати за полнење 
акумулатори, галванизација и заварување на сите 
видови рамени заптивачи, црева и финци, кровни 
лепенки и останата хартија, картони натопеше, 
катрано-асфалтни и слични млински сита, маши-
ни за сметање и пишување, одливо откивци од се-
кој метал, градежна столарија, материјали за ин-
сталација од метал и отпремни сервиси за нафте-
ни деривати, материјал за инсталација и опрема, 
како и прибор за бутангас, спој ни делови, мивални 
арматури, машини за мелење месо, машини за се-
чење месни производи, машини за печење и меле-
ње кафе, регистар-каси, апарати за масла за мен-
зура ексинус апарати за кафе, дурански ваги и 
терезии, од сите видови, машини за печење на ко-
ки и ораси, колски ваги од 10 до 15 тони, автомат-
ски ваги за продавници, секатори за колбаси, елек-
трични млинови за месо и секатори за дрва; 

— инструменти, научни и лабораториски во 
целост; 

— фотографски и оптички апарати, инстументи 
и прибор за фотографски апарати, филмови, фото-
хемикалии и оптички материјали; 

— пчеларски материјали и прибор во целост; 
— цевки; 
— отпадоци, само отпадоци од добиток; 
— нафтени деривати, мазева, масла и масти во 

целост; 
— опрема за машино-градба и металопрерабо-

тувачка индустрија во целост; 
— чевли во целост; 
— целулоза во целост; 
— опрема за рударство; 
— опрема за текстилна индустрија во целост; 
— електро-опрема за ПТЗ во целост; 
— предмети за широка потрошувачка во це-

лост; 
— стари ствари во целост; 
— отворање на претставништва во земјата, за 

вршење на работи од целокупно регистрираната 
дејност на прептријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 798 од 2. XI. 1971 година. (1980) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 707, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор — Станковски 
Петар, на Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице, за малопродажба 
и продажба на големо „Трговија" — Филијала — 
Скопје на Работната организација за универзал-
на трговија „Младост" — Скопје, му престанува 
правото за потпишување поради разрешување од 
должност, согласно со одлуката бр. 5047 од 24. 
VIII. 1971 година на работничкиот совет. 

За нов в. д, директор на означенава филијала, 
согласно со одлуката бр. 5040 од 24. VIII. 1971 го-
дина на работничкиот совет се назначува Пеков-
ски Гаврило, кој филијалата „Трговија" — Скопје, 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, заедно со стариот пот-
писник Чеклевска Верица. 

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

бр. 940 од 3. XI. 1971 година. (1982) 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 41, книга VII е запишано след-
ното: Работната организација за универзална тр-
говија, на големо и мало „Младост" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 3649 од 10. V. 1971 година, на 
работничкиот совет и ги отстапува на својата Са-
мостојна организација, на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Трговија" — Филијала — 
Скопје следниве продавници: 

1. Продавницата за мешовита стока бр. 1 во 
село ГОРНО Оризари, Титоввелешко; 

2. Продавницата бр. 3 на ул. „Киро Чучук" бр. 
35 во Титов Велес; 

3. Продавницата бр. 5 во село Орешани, Скопје; 
4. Продавницата бр. 8 на ул. „Васил Горгов" бб, 

Титов Велес; 
5. Продавницата бр. 8, на ул. „Киро Чучук" бр. 

33-а, Титов Велес. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 665 од 3. XI. 1971 година. (1983) 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 708, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата бр. 11, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 
26 во Скопје ПРИ Работната организации а за уни-
верзална трговија, на големо и мало „Младост" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 2513 од 27. III. 
1971 година, на работничкиот совет се брише од ре-
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гистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 
1157, страна 327, книга VI поради нерентабилност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 667 од 3. XI. 1971 година. (1984) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 844, страна 371, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претприЈатијата 
и дуќаните од рег. бр. 844, страна 1061, книга III 
Складот во Скопје, ул. „Романија" бб, на „Слове-
нијалес" — Љубљана, согласно со одлуката бр. 902 
— др. ПТ/Т од 11. VI. 1971 година, на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 11. VI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 779 од 4. XI. 1971 година. (1985) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 860, страна 60, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Балкан импекс" — Скопје се проши-
рува и со промет, на големо и мало, на моторни во-
зила, резервни делови и прибор, согласно со одлу-
ката бр. 1827/2 од 4. XI. 1971 година, на Советот на 
работната заедница на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1073 од 9. XI. 1971 година. (1986) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1360, страна 361, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Самостојната 
организација на здружен труд, со својство на прав-
но лице во состав на „Интерплас" — Белград — 
Фабрика за пластични производи „Пластика" — 
Скопје, Стојан Трајковски, шеф на сметководство-
то, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 02-1226 
од 2. IV. 1971 година, на претседателот она Одборот 
за привремена управа, од одржаната седница на 
2. IV. 1971 година. 

За нов потписник на Самостојната организа-
ција на здружен труд, со својство на правно лице, 
состав на „Интерплас — Белград — Фабрика за 
пластични производи „Пластика" — Скопје, е на-
значен со одлуката бр. 02-1226 од 2. IV. 1971 година 
на претседателот на одборот за привремена упра-
ва, од одржаната седница на 2. IV. 1971 година 
Трајко Крстевски, шеф на сметководството, кој 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Ристо Мишев, претседател на 
привремената управа, сметано од 23. VIII. 1971 го-
дина. 

Обврската пред банката е со поединечен пот-
пис без оглед чиј е од двете овластени лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 860 од 10. XI. 1971 година. (1988) 

Окружниот стопански: суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1392, страна 448, книга VI е запишано след-
ното: Седиштето на Производното трговско прет-
пријатие, на големо и мало „Тромега" — Скопје, 
ул. „Орце Николов" бр. 162-а, се преселува во 
Скопје, од ул. „Орце Николов" бр. 162-а, на ул. 
„Маршал Тито" бб, во Ѓорче Петров, согласно со 
одлуката бр. 2013 од 3. XII. 1970 година, на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 24. XI. 1970 
година и решението Уп. бр. 123201 од 22. I. 1971 го-
дина, на Собранието еа град Скопје — Одделение 
за инспекции. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 223 од 4. XI. 1971 година. (1989) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1392, страна 448, книга VI е запишано след-

ното: Дејноста на Производното трговско претпри-
јатие, на големо и мало „Тромега" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 1437 од 14. VII. 1971 година, 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
8. VII. 1971 година, се проширува и со вршење тран-
спортни услуги на други организации. 

Од Окружниот тсопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 831 од 8. XI. 1971 година. (1990) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 289, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 

дуќаните Продавницата во Титов Велес, ул. „Ор-
це Тушев" бр. 24-а, на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Повардарие" — Неготино — Самостојна 
организација на здружен труд, без својство на 
правно лице „Вардар" — Градско, согласно со од-
луката на работничкиот совет, на Самостојната ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице „Вардар" — Градско, од одржаната сед-
ница на 29. IV. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 849 од 4. XI. 1971 година. (1992) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 41, книга VII е запишано след-
ното: Супсидијарната одговорност на работната ор-
ганизација за универзална трговија, на големо и 
мало „Младост" —г Скопје, согласно со статутарниот 
договор бр. 4001 од 9. VI. 1971 година, спрема Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Филијала — Титов Велес 
е исклучена. 

Обврските на означената филијала не се под-
мируваат од средствата на останатите организации 
на здружен труд, со својство на правно лице, во со-
став на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 668 од 4. XI. 1971 година. (1991) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 176, страна 265, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговското 
претпријатие на големо и мало за отпадоци, те-
жински промет, со сите видови фелерични стоки 
и комисион „Универзал" — Тетово, согласно со од-
луката бр. 02-1106/2 од 23. VIII. 1971 година на ра-
ботничкиот совет и уверението бр. 08-14/132 од 2. 
XI. 1971 година на инспекциските служби при Со-
бранието на општината Тетово се проширува со 
продажба и откуп на сите видови градежни мате-
ријали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 973 од 2. XI. 1971 година. (1993) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 258, страна 871, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на продавницата во Тетово, ул. „То-
дор Ципоски-Мерџан" бр. 7, на Фабриката за кон-
дури „Пролетер" — Белград согласно одлуката на 
работничкиот совет на Индустријата за кондури 
„Београд" — Београд од одржаната седница на 18. 
VI. 1971 година бр. Ш/71 од 18. VI. 1971 година и 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатието 
за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс" — 
Белград, од одржаната седница на 21. VI. 1971 го-
дина со одлуката бр. 01-1080/19 од 18. VI. 1971 го-
дина се менува и гласи: Претпријатие за внатреш-
на и надворешна трговија „Рефлекс" — Београд — 
Продавница за кондури „Рефлекс" — Тетово, ул. 
„Тодор Ципоски-Мерџан" бр. 7. 

За в. д. раководител на споменатата продавница 
е назначен Коста Томовски, досегашен раководител 
на истата, со одлуката бр. 01-10801/19 од 18. VI. 1971 
година на работничкиот совет на Претпријатието за 
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внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс" — 
Београд, од одржаната седница на 18. VI. 1971 го-
дина, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 28. VII. 1971 година. 

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

бр. 821 од 10. XI. 1971 година. (1995) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ИЗ, страна 295, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „ИО" бр. 
26, на Кожарско-крзнарското претпријатие „Илин-
ден" — Куманово, согласно со одлуката бр. 58 од 
16. VI. 1971 година на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 15. VI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 854 од 4. XI. 1971 година. (2002) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 95, страна 415, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Земјоделската 
задруга „Малина" — Крива Паланка, Киро Цеков 
Владимировски му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Земјоделската задруга „Мали-
на" — Крива Паланка, со одлуката бр. 03-731/1 од 
30. VI. 1971 година на задружниот совет, од одр-
жаната седница на 30. VI. 1971 година е назна-
чен Стефановски Љубен, досегашен технички ди-
ректор на задругата, кој истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со старите регистрирани потписници и тоа' 
Димитровеки Данче, шеф на сметководството и Љу-
бен Митев Христовски, сметано од 7. VII. 1971 го-
дина. 

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

бр. 753 од И. XI. 1971 година. (2001) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1090, страна 465, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Деловни-
цата на Издавачкото претпријатие „Веселин Мас-
леша" — Сарајево, со седиште во Скопје, согласно 
со одлуката бр. РС 4/1Х. 1970, РС-Т од 22. XI. 1970 
година на работничкиот совет, уверението на ин-
спекциските служби УП. бр. 12-25579 од 27. X. 1971 
година се проширува со следната дејност: промет 
со галантериска и базарска стока и играчки, про-
изводи од пластични маси, каучук и гума. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл. 
бр. 824 од 15. XI. 1971 година. . (2011) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1360, страна 361, книга VI е запишано лсед-
ното: Се продолжува привремената управа на Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице во состав на „Интерплас" — 
индустрија за пластични производи, експорт-им-
порт и застапништво — Београд — Фабрика за 
пластични производи „Пластика" — Скопје уште 
за една година, сметајќи од 1. VIII. 1971 година, со 
решението на централниот работнички совет на 
„Интерплас" — Београд, од одржаната седница во 
Куманово на 31. V. 1971 година. 

Со работата на Фабриката за пластични произ-
води „Пластика" — Скопје, ќе раководи Одборот 
за привремена управа, во состав: Ристо Мишев, 
претседател на одборот и членовите Велески Крсте 
и Јанчевски Борис, според горецитираното ре-
шение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 827 од 10. XI. 1971 година. (2013) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 843, страна 1055, книга III е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, населба „Аеро-
дром", пат за Лисиче, на Монтажното проектантско 
претпријатие — Сарајево, се стекнува со статус на 
работна единица кој анма положба на самостојна 
организација на здружен труд, без својство на 
правно лице, со самоуправни права определени со 
член 77 од статутот на претпријатието и ќе работи 
под следната фирма: „Унионинвест" — Претприја-
тие за инжењеринг, проектирање и изградба на ин-
вестициони објекти — Сарајево — Самостојна ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Скопје. 

Согласно со одлуката бр. 14/8-10601/69 од 24. XI. 
1969 година на работничкиот совет на претприја-
тието од одржаната седница на И. XI. 1969 година 
дејноста на споменатата организација се проширу-
ва со основната дејност: инженеринг, организација, 
испитување во областа на основната дејност, изра-
ботка на студии и изработка на инвестиционо-тех-
ничка документација (порано проектовање), из-
градба, монтажа и реконструкција на индустриски 
објекти и енергетски постројки, со сопствени и ко-
оперантски капацитети, инженеринг и поединечно 
(порано: преземање на работи од дејноста на прет-
пријатието), вршење индустриски отпрашивања и 
пнеуматски транспорт, изградба на објекти од ви-
сока и ниска градба. 

Досегашниот в. д. раководител на споменатата 
организација Џонлиќ Владимир е разрешен од 
должност и на истиот му престанува правото за 
потпишување. За нов директор на истата е назна-
чен Боро Георгиевски, со одлуката бр. 14/8-10601 од 
24. XI. 1969 година на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на И. XI. 1969 година, кој само-
стојната организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице во Скопје, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето по член 83 од статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 986/70 од И. XI. 1971 година. (2012) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 1309, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник — раководител на 
Продавницата во Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 2 
на „Југопластика" — Комбинат за преработка на 
пластични маси и конфекција — Сплит, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност, со решението бр. 150 од 23. XI. 1970 
година, на комбинатот. 

За нов раководител на споменатата продавница 
е назначен со одлуката од одржаната седница на 
24. X. 1970 година на Комисијата за работни одно-
си бр. 7 од 25. X. 1970 година, Бојчевски Станко, 
кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано- од 
26. I. 1971 година. 

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

бр. 105 од И. XI. 1971 година. (2014) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. X. 1971 година, рег. бр. 6/56, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Градеж-
но-занаетчиското претпријатие „Дримкол", село 
Вевчани, Струга, уште со: вршење трговија на го-
лемо, со сите видови индустриски и прехранбени 
стоки, сите видови мебели и предмети за домаќин-
ства, текстилни, галантериски и конфекциски про-
изводи, тутунови производи и кибрит, сите видови 
градежни материјали и огревно дрво, материјал 
(освен горива и мазива), сите видови овошја и 
зеленчук, јужни овошја, разни видови вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата, бои 
и лакови (освен моторни и други возила). 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-4224 од 15. IX. 1971 година, на работнич-
киот совет на Градежно-занаетчиското претприја-
тие „Дримкол" — Вевчани, и решението бр. 08-1726 
од 20. X. 1971 година, на Одделението за инспек-
циски служби на Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 433/71. (2054) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. X. 19/1 година, рег. бр. 5/70, книга II е запи-
шано следното: Самостојната здружена организа-
ција со СВОЈСТВО на правно лице — Погон „свет-
лост" — село Венчани, Струга, на Земјоделската 
задруга „Житиште", село Мршевци, Скопско, се 
присоединува кон Градежно-занаетчиското прет-
пријатие „Дримкол" — село Вевчани. 

самостојната здружена организација со својство 
на правно лице — погон „Светлост", село Вевчани, 
на Земјоделската задруга „Житиште", село Мршев-
ци престана со свотата работа и се брише од ре-
гистарот на стопанските организации, кој го води 
овој суд, поради присоединување^ кон Градежно-
занаетчиското претпријатие „Дримкол", село Вен-
чани. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 15. од 4. IX. 1971 година, на задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Житиште", села 
Мршевци, Скопско и одлуката бр. 02-314 од 22. VII. 
1971 година, на советот на работниот колектив на 
Самостојниот погон „Светлост" — село Вевчани и 
одлуката бр. 02-4225 од 15. IX. 1971 година, на ра-
ботничкиот совет на Градежно-занаетчиското прет-
пријатие „Дримкол", село Вевчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 435/71. (2056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 64, книга VII е запишано след-
ното: Дејноста на „„Југотутун" — Здружено прет-
пријатие за производство, обработка и преработка 
на тутун и промет — Скопје — Самостојна орга-
низација на здружен труд, во состав за производ-
ство и обработка на тутун и производство на елек-
тро-уреди за широка потрошувачка и угостителски 
услуги — Гевгелија, согласно со одлуката бр 
02-1396/2 од 17. II. 1971 година, на работничкиот со-
вет од одржаната седница на 30. XII. 1970 година 
се проширува и со: трговска дејност на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и прехранбени артикли, 
на големо и мало. 

Со одлуката бр. 02-1396/3 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет од одржаната седница, на 
30. XII. 1970 година се основа единица на трговска 
дејност со следните податоци: 

„Југотутун" — Здружено претпријатие за про-
изводство, обработка и преработка на тутун и про-
мет — Скопје — Самостојна организација на здру-
жен труд во состав за производство и обработка 
на тутун и производство на електроуреди за ши-
рока потрошувачка и угостителски услуги — Гев-
гелија — Организација на здружен труд, за врше-
ње на трговска дејност, на големо и мало — Гев-
гелија. 

Предмет на работењето на организацијата е 
промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
прехранбени артикли. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на Организацијата во состав — Гевгелија, со 
одлуката бр. 02-1396/3 од 17. II. 1971 година, од 
одржаната седница на 30. XII. 1970 година. 

Организацијата на здружен труд за вршење на 
трговска дејност на големо и мало — Гевгелија ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Ма-
левски Александар, Калкова Андони ја и Поцков 
Јован, во границите на овластувањето. 

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

бр. 207 и 208 од 24. XI. 1971 година. (2092) 

КОНКУРСИ 
Основното училиште „Маршал Тито", село 

Орланци 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
За еден наставник по предметите 

математика-физика 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
да имаат завршено ПА соодветна група пред-

мети. 
Документите да бидат комплетирани според 

Законот за работни односи. Некомплетираните до-
кументи нема да се земаат предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Работното место се пополнува на неопределено 
време. 

Согласно со член 44, точка 10, член 134, 135 
и 138 од Законот за високото школство во СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Советот на 
Вишата економска школа — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. За избор на наставници со редовен работен 
однос по предметите: 

— Техника на надворешно-трговско и девизно 
работење; 

— Француски јазик. 
2. За избор на наставник со дополнителен ра-

ботен однос по предметот Економска политика на 
СФРЈ. 

3. За избор на стручни соработници, асистенти, 
со редовен работен однос по предметите: 

' — Математика за економисти и Деловна ста-
тистика, 

— Стопанско право со основи на облигационо 
право и 

—• Книговодствените предмети. 
4. Кандидатите треба да, ги исполнуваат усло-

вите предвидени со Законот за високото школство 
во СРМ и Статутот на Вишата економска школа 
— Прилеп. 

5. Кандидатите ги доставуваат следните доку-
менти: 

— пријава таксирана со 1 динар; 
— работна биографија; 
— препис од дипломата; 
— список на научните и стручните трудови и 

по еден примерок од истите. 
6. Конкурсот е отворен еден месец од денот на 

објавувањето. 
Поблиски информации можат да се добијат во 

Секретаријатот на ВЕШ — Прилеп, директно или 
на телефон 73-402, секој работен ден. 

Советот на работната заедница на Централното 
основно училиште „Ванчо Срнаков", е. Вранештица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободни работни места и тоа: 
1. Наставник по математика и физика со завр-

шена ПА, соодветна група; 
2. Наставник по музичко воспитување со до-

полнување часови, со завршена ПА или средно 
музичко училиште. 

Молбите да се доставуваат до училиштето со 
комплетирани документи за засновање работен од-
нос. 

Некомплетирани документи нема да се разгле-
дуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 
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Врз основа на член 44 точка 10 од Законот за 
високото школство во СРМ, Советот на Медицин-
скиот факултет на Универзитетот „Кирил и Мето-
дија" во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места и тоа: 

— Еден вонреден професор по предметот фи-
зиологија; 

— Еден вонреден професор по предметот ден-
та лна патологија; 

— Еден вонреден професор по предметот ин-
терна медицина; 

— Два вонредни професори по предметот хи-
рургија; 

— Еден вонреден професор по предметот ф и -
зиологија; 

— Еден асистент по предметот судска медицина; 
— Еден асистент по предметот физиологија; 
— Два асистента по предметот гинекологија и 

акушерство; 
— Два асистента по предметот хистологија; 
—• Два асистента по предметот патолошка ана-

томија; 
— Еден асистент по предметот дентална пато-

логија; 
— Еден асистент по предметот претклиничка 

протетика; 
— Еден асистент по предметот стоматохирур-

гија; 
— Два хонорарни асистенти по предметот ин-

терна медицина; 
— Два хонорарни асистенти по предметот ра-

диологија; 
— Еден хонорарен асистент по предметот ф и -

зиологија; 
—• Два хонорарни асистенти по предметот ин-

фективни болести; 
— Еден хонорарен асистент по предметот неу-

ропсихи ј атри ј а; 
— Два хонорарни асистенти по предметот дер-

матовенеро логиј а; 
— Три хонорарни асистенти по предметот хи-

рургија; 
— Еден хонорарен асистент по предметот ор-

топедија; 
— Три хонорарни асистенти по предметот ги-

некологија и акушерство; 
— Еден хонорарен асистент по предметот оф-

талмолог^ а; 
— Еден хонорарен асистент по предметот ото* 

ринол аринго л оги ј а. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени за избор на наставници и соработници, 
согласно со членовите 130, 131 и 135 од Законот за 
високото школство во СРМ. 

Молбите таксирани со 1 дин. таксена марка, 
биографија и примерок од стручните трудови, се 
поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 

Врз основа на член 71, 158 и 160 од статутот 
и член И и 13 од правилникот за работни односи, 
Советот на Основното училиште „Чеде Филипов-
ски", село Врапчиште, општина Гостивар, 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на работните места во 

учебната 1972/73 година 

Македонски наставен јазик: 
1. Еден наставник за одделенска настава во 

е. Пожаране до 1. III. 1973 година. 

Албански наставен јазик: 
2. Еден наставник по физика со дополнување 

за една година, 
3. Еден наставник по француски јазик, 
4. аден наставник по француски јазик со до-

полнување за една година, 
5. Еден наставник по македонски јазик, 
6. Еден наставник по биохемија за една година, 

7. Еден наставник по биологија со дополнување 
за една година, 

8. Еден наставник по музичко воспитување со 
дополнување, 

9. Еден наставник за одделенска настава во 
село Врапчиште, за една година, 

10. Еден наставник за одделенска настава во 
село Топлица за една година, 

11. Еден наставник за одделенска настава во 
село Врањовце за една година. 

Турски наставен јазик: 
12. Еден наставник по турски јазик, 
13. Еден наставник по математика, 
14. Еден наставник по физика со дополнување, 
15. Еден наставник по ликовно воспитување со 

дополнување, 
16. Еден наставник по биохемија, 
17. Еден наставник по музичко воспитување со 

дополнување, 
18. Еден наставник по историја и географија, 
19. Еден наставник по македонски јазик, 
20. Еден наставник по француски јазик. 

У с л о в и : 
Кандидатите покрај општите услови предвидени 

со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

Наставниците за одделенска настава да имаат 
завршено Педагошка академија — отсек за одде-
ленска настава или учителска школа. • 

Наставниците по предметна настава да имаат 
завршено Педагошка академија или ВИШ — соод-
ветна група, а за музичко и ликовно воспитување 
и лица што завршиле соодветно средно училиште. 

Кандидатите да ја имаат регулирацо воената 
обврска. 

Кон молбата, таксиран^ со % нов динар таксена 
марка, кандидатот треба да достави, покрај оп-
штите документи според член 21 од ОЗРО и: 

— препис од дипломата за образованието, 
— работна карактеристика за последните две 

години, 
— потврда дека ја регулирал воената обврска. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со ^комплетирани документи нема да 

бидат земени предвид. 
Личниот доход според правилникот на учи-

лиштето. 
Молбите со сите потребни документи се доста-

вуваат преку Заводот за вработување во Гостивар 
до Основното училиште „Чеде Филипоски", е. 
Врапчиште. 
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Врз основа на член 200 и 201 од статутот, Со-
ветот на Медицинскиот центар — Гостивар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на слободни раководни работни 

места и реизбор: 
1. Началник на Детскиот диспанзер, лекар спе-

цијалист — педијатар, 
2. Началник на Детското одделение — болница, 

лекар специјалист — педијатар, 
3. Началник на Гинеколошко-акушерското од-

деление, лекар специјалист — гинеколог, 
4. Началник на Интерното одделение со заед-

нички служби при болницата (реизбор), лекар спе-
цијалист — интернист. 
УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени во член 19, 
20 и 23 од Основниот закон за работни односи; 
кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс 
потребно е да имаат завршено Медицински фа-
култет со соодветна специјализација. 

Предност имаат кандидатите што се во редовен 
работен однос во Медицинскиот центар — Гостивар. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи и другите лични примања 
на работниците на овој Медицински центар. 

Молбите таксирани со 1,00 динар, со куса био-
графија и со потребните документи за засновање на 
работен однос, да се достават до Советот на Ме-
дицинскиот центар. 

Молбите што не се комплетирани нема да бидат 
земени во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. . 

Конкурсната комисија на Советот на Струч-
ната служба на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работни места во Стручната 
служба на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија 

Двајца организатори — програмери 
У с л о в и : 
— економски или природно-математички фа-

култет и 5 години работно искуство. 
Пријавите по конкурсот се поднесуваат во рок 

од 15 дена од денот на објавувањето. Со прија-
вите кандидатите се должни да поднесат: 

— доказ за стручната подготовка 
— доказ за работното искуство, и 
— куса биографија на кандидатот со осврт на 

движењето во работниот однос. 
Пријавите да се поднесуваат на адреса: За-

едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија — Скопје. 

Неблаговремено доставените и непотполните 
пријави нема да се земат предвид. 

Кандидатите за резултатот од конкурсот ќе 
бидат известени во рок од 10 дена по извршениот 
избор. 

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 401-1-16 кај 

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

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за разрешување и избор на член 
на Комисијата за уставни прашања на 
Собранието на СРМ — — — — — — 569 
Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Републичкиот совет на координа-
ција на научните дејности на СР Маке-
донија — — — — — — — — — 569 
Одлука за разрешување и именување член 
на Републичката заедница за ооразование 569 
Одлука за именување членови на Сове-
тот на Заводот за медицинска рехабили-
тација —- — — — — — — — — 569 
Правилник за начинот на доделувањето 
на дипломите и пофалниците и содржи-
ната на дипломите и пофалниците што ги 
доделуваат основните училишта, училишта 
за средно образование и високошколските 
установи како општествено признание за 
извонреден успех и напредок на младите 570 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 56/71 од 21 јуни 1972 година — — 571 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 32/72 од 6 јули 1972 година — — 572 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 16/72 од 6 јули 1972 година — — 572 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 62/72 од 12 јули 1972 година — — 573 
Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 18/72 од 22 јуни 1972 година — — 573 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 

Одлука за измена на Одлуката за основа-
ње Стручна служба на Заедницата на 
здравственото осигурување на работни-
ците — Битола — — — — — — — 574 

, Одлука за орочување на делот на распо-
ложивите средства на резервниот фонд 
на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Битола — — 575 

' Одлука за давање согласност на само-
управната спогодба за усогласување на од-
носите во распределбата на доходот и на 
личните доходи — — — — — — — 575 

1 Одлука за височината на постојаниот из-
нос на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените 
лекови во 1972 година — — — — — 575 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
именување в. д. директор на Заедницата 
на здравственото осигурување на работ-
ниците — Битола, бр. 14-1983 од 30. ХП. 
1971 година — — — — — — — — 575 

Општи акти на самоуправните организации 

Конкурс за поблиските услови за одо-
брување кредити од средствата на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта за зголему-
вање на вработеноста — — — — — 576 
Конкурс за поблиските услови за одобру-
вање кредити за учество во изградба на 
комунални објекти — — — — — — 577 
Конкурс за поблиските услови и за на-
чинот на одобрување кредити за изград-
ба на продажен простор на производните 
организации во подрачјата надвор од Ре-
публиката — — — — — — — — 577 


