
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 14 ноември 1968 
С к о п ј е 

Број 38 Год XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

287. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на седницата на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 5 ноември 1968 година, раз-
гледувајќи ја Анализата за организација и функ-
ционирање на месните заедници заедно со освртом 
на досегашните напори и резултати во образува-
њето и активноста на месните заедници, па врз ос-
нова на член 192 од Деловникот на Организационо-
политичкиот собор ги донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Досегашната активност и остварените резул-

тати укажуваат дека фазата на разјаснување на 
поимот и предметот на работа на месната заедница 
во населените места од селско подрачје е успешно 
завршена. Меѓутоа, се уште не е доволно определен 
предметот на работа, како и начинот на финанси-
рање на месните заедници во градовите, особено во 
поголемите. Во овие места се уште постојат сфаќа-
ња дека нема потреба од месни заедници поради тоа 
што, во услови на се поразвиени и поорганизи-
р а н служби за комунални дејности, тие не можеле 
да најдат предмет на своето работење. 

2. Во однос на подрачјата на месните заедни-
ци, во основа е прифатен ставот од Препораката 
на Собранието на СРМ за натамошно развивање и 
усовршување функционирањето на комуналниот 
систем во Републиката, така што во најголемиот 
дел од општините подрачјата на месните заедници 
се преиспитуваат и усогласуваат со принципот — 
секое населено место односно населба, како урбанис-
тичка целина, по правило, да претставува подрачје 
на една месна заедница, што е израз и на жел-
бите и интересите на граѓаните. 

3. Активноста на општинските собранија и ор-
ганизациите на Социјалистичкиот сојуз во врска со 
образувањето на месните заедници даде видливи 
резултати, што се потврдува од фактот што речиси 
во половината од населените места во Републиката 
се образувани вакви заедници. Меѓутоа, од оваа 
активност сб уште нема соодветни резултати во об-
разувањето на месните заедници во градовите. 

4. Речиси сите месни заедници се конституира-
ни и почнале со работа. Малиот број ^конституира-
ни месни заедници е резултат на недоволната гри-
жа на општинските собранија за спроведување на 
актите за образување на месни заедници/ 

5. Во сите месни заедници се образувани сове-
ти како извршни органи. Советите имаат образу-
вано свои комисии како помошни тела. Карактерис-
тично е тоа што и советите на најмалите месни за-
едници имаат образувано разни комисии, што не 
изгледа целисходно, со оглед на тоа што овие ор-
гани можат да ги вршат сите извршни работи не-
посредно. 

6. Условите за работа на месните заедници и 
нивните совети во целина не се добри. Тие своите 
собори и состаноци ги одржуваат во општествени 
простории кои во одредени населени- места се тол-
ку мали, што практично не можат да се користат, 
поради што се состануваат и на отворени места. 

Мал е бројот на месни заедници кои имаат свој 
инвентар, но тие најчесто се служат со инвентарот 
од корисниците на општествените простории. По-
ради тоа, општинските собранија во наредниот пе-
риод ќе треба, во согласност со матери јадните мож-
ности, на ова прашање да му посветат поголемо вни-
мание. 

7. Постигнатите резултати од активноста на ме-
сните заедници се значителни, со што се потвр-
дува уставната поставка дека тие се најпогодниот 
облик за задоволување на непосредните потреби на 
граѓаните од соодветно населено место. Така, мес-
ните заедници и во 1966 и 1967 година изградиле 
голем број комунални и други објекти исклучиво 
со нивни средства и доброволна работа на граѓа-
ните. Меѓутоа, овие резултати, главно, се плод на 
делувањето на месните заедници во населените ме-
ста на селско подрачје, додека во градовите се не-
значителни, иако за тоа постојат услови и мож-
ности. 

8. Соработката на општинските собранија со 
месните заедници во основа е добра и тоа е основен 
предуслов за поголема активност и побрзо решава-
ње на прашањата од непосреден интерес на граѓа-
ните. Така, тие настојуваат предлозите и сугестиите 
на месните заедници да се разгледаат на начин што 
ќе обезбеди нивно влијание во решавањето на пра-
шањата од комунален, просветно-културен, здрав-
ствен и друг карактер. За оваа цел собранијата 
на општините во буџетите предвидуваат и средства 
за помагање активноста на месните заедници. Ме-
ѓутоа, оваа соработка по својот обем се уште не 
е таква што да овозможува поголема активност на 
граѓаните во месните заедници. Ова се гледа и од 
фактот што програмите на општинските собранија 
не произлегуваат од програмите на месните заед-
ници, туку тие само им ги доставуваат на мислење, 
со што се намалува интересот и активноста на овие 
заедници. Поради тоа, во наредниот период про-
грамите на собранијата би требало да произлегу-
ваат од програмираните активности на месните за-
едници. 

9. Односот на органите на управата спрема мес-
ните заедници е недоволно ефикасен, особено спре-
ма оние од населените места на селско подрачје, 
со што мошне негативно се одразува и врз нивните 
активности, иако определени работи се и нивна 
законска обврска. Поради тоа, собранијата на оп-
штините ќе треба да го разгледаат ова прашање на 
седници и на месните заедници да им се укажува по-
ефикасна стручна и друга помош од страна на орга-
ните на управата. 

ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ СОБОР 

Бр. 2961 
5 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ, 

Филип Бранковски, е. р. 



Стр. 602 — Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 14 ноември 1968 

288. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на седницата на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 5 ноември 1968 година, раз-
гледувајќи ја Информацијата за состојбата и рабо-
тата на комисиите за претставки и поплаки на оп-
штинските собранија и односот на надлежните ор-
гани и организации спрема претставките и попла-
ките на граѓаните, па врз основа на член 192 од 
Деловникот на Организационо-политичкиот собор, 
ги донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Во периодот кога граѓаните во остварувањето 

на своите права сје повеќе се ориентираат кон само-
управни механизми, комисиите за претставки и по-
плаки на општинските собранија во оваа етапа од 
нашиот општествено-политички развиток се вкло-
пуваат во нашиот самоуправен систем во областа на 
заштитата на правата на граѓаните. 

2. Бидејќи во собранискиот механизам на ова 
тело се уште не му е дадено соодветно место ни пре-
ку статутите ни фактички, потребно е општински-
те собранија на овие комисии да им посветат пого-
лемо внимание во секој поглед, за да можат тие 
што поуспешно да ја остваруваат својата функција 
во сегашниот период. 

Исто така, нужно е оспособување на стручна 
служба која ќе работи на претставките (која ќе ги 
евидентира, испитува и проверува наводите во прет-
ставките, за да можат комисиите поправилно да~се 
произнесуваат). 

3. Врз основа на поопстојно проучување на 
претставките и поплаките упатени, до комисиите, 
општинското собрание или неговите функционери 
како и претставките и поплаките што се отстапени 
од републичките и сојузните органи, од општестве-
но-политичките организации во општината, репуб-
ликата и федерацијата и др., комисиите треба да 
откриваат поопшти проблеми и да ги претресуваат, 
а доколку е тоа нужно, и да им предлагаат на со-
бранијата мерки за отстранување причините за го-
лем број поплаки. Исто така, комисиите треба да 
предлагаат изменување, дополнување или донесу-
вање на одлуки, доколку се оцени дека се и тие 
една од причините за поднесување на претставки и 
поплаки. 

4. Покарактеристичните и колективни претстав-
ки и поплаки би требало непосредно да ги испиту-
ваат и проучуваат групи одборници — членови на 
комисијата и пратеници, не само поради пореално 
утврдување на фактичната положба, туку и поради 
нивното влијание во изнаоѓање на решенија за про-
блемот при самото разгледување на претставката 
на лице место со граѓаните и органот или органи-
зацијата надлежни за решавање. 

5. Во својата работа, комисиите треба да со-
работуваат со другите самоуправни органи и орга-
низации за координирање на активноста со цел за 
превентивно делување. 

6. Соработката на комисиите за претставки и 
поплаки на општинските собранија со општествен 
но-политичките организации во општините и со ре-
публичката комисија за претставки и поплаки, тре-
ба да биде постојана и да се изразува како во меѓу-
себното известување за прашањата во претставките 
за кои се интересираат, така и преку укажување 
на одделни проблеми, размена на материјали, при-
суство на седници и слично. 

7. Бидејќи во многу случаи граѓаните не можат 
да ги остваруваат правата и интересите поради не-
познавање на законите и другите прописи особено 
е неопходна соработка со службите за правна по-
мош на граѓаните при општинските собранија кои 
стручно им помагаат на граѓаните за благовремено 
и успешно остварување на нивните права. 

Овие служби комисиите би можеле да ги корис-
тат. и за заедничко разгледување на одделни проб-
леми и појави согледани врз основа на бројот, со-
држината и карактерот на барањата од граѓаните 

при укажувањето на правна помош, со цел благо-
времено да влијаат за отстранување причините и 
решавање барањата на граѓаните. 

8. Општинските собранија и нивните комисии 
до кои се упатуваат претставките и поплаките од 
граѓаните како и надлежните органи и организа-
ции што работат по нив, треба да имаат поодговорен 
однос и да даваат поголемо значење на претставката 
како уставно право на граѓаните, со цел да се афир-
мира како ефикасно средство и начин на открива-
ње на појави и проблеми што настануваат во разни 
области од општествениот живот и за навремено 
отстранување и спречување на тие појави. 

9. Преку редовното информирање на јавноста 
за работата на општинските комисии за претстав-
ки и поплаки може да обезбеди ефикасен начин на 
влијание на јавноста врз работата на надлежните 
органи и организации, поради што е потребно пре-
ку печатот и другите средства за информирање, 
јавноста поконкретно да се запознава со работата 
на овие комисии. 

10. Информацијата со заклучоците да се доста-
ви до општинските собранија за разгледување и 
преземање на соодветни мерки, за организирање и 
оспособување на општинските комисии за поуспеш-
на работа. 

ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ СОБОР 

Бр. 2960 
5 ноември 1968 година 

Скопје Претседател 
на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ, 

Филип Бранковски, е. р. 

289. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65) 
и член 19 од Статутот на Електро-машинскиот фа-
култет во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-
ТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 
I. Се утврдува дека им престанува функцијата 

поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Електро-машинскиот факултет во Ско-
пје: 

— ПЕРО ИЛИЕВСКИ, шеф на Електро-отсек 
при Електро-машинскиот центар во Скопје; 

— ИВАН КАТРАНОВСКИ, заменик на репуб-
личкиот јавен обвинител; 

— инж. ДИОНИС МАНОВ, електроинженер во 
Железарницата „Скопје" во Скопје и 

— инж. НИКОЛА ТРЕНДАФИЛСКИ, директор 
на Вишата техничка школа во Битола. 

П. За членови на Советот на Електро-машин-
скиот факултет во Скопје, со мандат од две годи-
ни, се именуваат: 

— НИКОЛА МЛАДЕНОВСКИ, директор на 
Електро-машинскиот училиштен центар во Скопје; 

— АНГЕЛ ЗАФИРОВ, главен инженер за елек-
тродисување во Железарницата „Скопје" во Скопје; 

— ВАНГЕЛ АЦЕВ, судија на Врховниот суд на 
Македонија; 

— инж. СТЕФАН ЧАДАМОВ, на работа во „Цр-
норечки хидроцентрали" — Кавадарци. 

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

Бр. 10-1987/1 
28 октомври 1968 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 



14 ноември 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 38 — Стр. 603 

290. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зано-

нот за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 23 од Статутот на Филозофскиот фа-
култет во Скопје, Извршниот совет донесува 

17 Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-

ТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Филозофскиот факултет во Скопје: 

— АНГЕЛ КОСТАДИНОВ, пратеник во Кул-
ту рно-просветниот собор на Собранието на СРМ; 

— БРАНКО ПЕНДОВСКИ, уредник на Издавач-
кото претпријатие „Култура" — Скопје; 

— д-р БЛАЖЕ РИСТЕВСКИ, директор на Ин-
ститутот за фолклор — Скопје; 

— АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ, научен со-
работник во Институтот за национална историја — 
Скопје. 

П. За члнови на Советот на Филозофскиот фа-
култет во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години 
— ТРПКО ПАНГОВСКИ, директор на Истори-

скиот музеј на Македонија — Скопје; 
— МИЛИСАВ АКИМОВСКИ, директор на Гим-

назијата „Раде Јовчевски — Корчагин" — Скопје; 
— ХИЛМИ ЕМИНИ, судија на Врховниот суд 

на Македонија. 
б) со мандат од една година 
— ВУКАН ДИНЕВСКИ, артист во Народниот 

театар — Скопје; 
— БЛАГОЈА КОРУБИН, виш научен соработ-

ник во Институтот за македонски јазик — Скопје. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

. Бр. 10-2210/1 
28 октомври 1968 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

291. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65) 
и член 35 од Статутот на Вишата земјоделска шко-
ла во Струмица, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕН 
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИ-
ШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА 

I. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на 
Вишата земјоделска школа во Струмица на: 

— ВАНЧО ЗЕЛЕНКОВ, пратеник во Собрани-
ето. . на СРМ. 

П. За член на Советот на Вишата земјоделска 
школа во Струмица, се именува: 

— ГОРЃИ МИЦЕВ, судија на Општинскиот суд 
во Струмица. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „ С л у ж б е н весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-2076/1 
28 октомври 1968 година 

Скопје Претседател 
— на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

292. 
Врз основа на член 71 став 1 точка 8 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје и Делов-
ното здружение на југословенските новински прет-
пријатија и новински установи во Белград, склу-
чуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОЛПОР-
ТЕРИТЕ НА ПЕЧАТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се обезбедува здравствено оси-

гурување и регулира спроведувањето на инвалид-
ското и пензиското осигурување на колпортерите 
на печат, на подрачјето на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и членовите на нивните семејства. 

Член 2 
(1) Колпортери на печат во смисла на овој до-

говор се физичките лица, кои со провизија прода-
ваат и разнесуваат печат на претплатниците врз 
основа на договор склучен со новинско претприја-
тие и новинска установа односно со деловната еди-
ница на новинско претпријатие или новинска уста-
нова или врз основа на договор склучен со друга 
организација која се занимава со продавање на 
печат или со ревизорот (комисионерот) на весници, 
кои имаат одобрение од Деловното здружение на 
новинските претпријатија и новинските установи 
(во натамошниот текст: Деловно здружение) за 
продажба на печат преку колпортер^ како и ре-
визори на весници а на кои вршењето на колпор-
терската дејност односно ревизорската дејност им 
е единствено или главно занимање (во натамошниот 
текст: колпортерска дејност). 

(2) Како единствено или главно занимање во 
смисла на ставот 1 од овој член се смета ако кол-
портерот од колпортерската дејност остварува ме-
сечен приход најмалку од 200 бруто нови динари. 

Член 3 
(1) Права од социјалното осигурување имаат 

осигурениците од членот 2 на овој договор и чле-
новите на нивните семејства во обем и под усло-
вите што се определени со Основниот закон за 
здравствено осигурување, Основниот закон за ин-
валидското осигурување и Основниот закон за пен-
зиско осигурување за лицата во работен однос, ако 
со овој договор не е определено поинаку. 

(2) На осигурениците од овој договор се приме-
нуваат одредбите од Основниот закон за здравстве-
но осигурување, Основниот закон за инвалидско 
осигурување, Основниот закон за пензиско осигу-
рување и Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување за стекну-
вање, користење и губење право и постапката за 
остварување на правата, ако со овој договор не е 
поинаку определено. 

(3) Одредбите на законите наведени во ставот 
1 од овој член со кои се регулирани правата на 
осигурениците— борци од Народноослободителната 
борба и шпанските борци се применуваат и на оси-
гурениците — борци на Народноослободителната 
борба и шпанските борци кога ги остваруваат пра-
вата од социјалното осигурување по овој договор. 

Член 4 
(1) Правото на социјално осигурување се оства-

рува со признавање својство на осигуреник од 
страна на комуналниот завод за социјално осигу-
рување. 

(2) Својство на осигуреник се стекнува од пр-
виот ден на наредниот месец откако по заклучува-
њето на договорот колпортерот оствари приход од 
чл. 2 ст. 2 на овој договор. 
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(3) Ако колпортерот склучи договор за колпор-
терска дејност во текот на месецот, цензусот на 
приходите од ставот 2 на овој член се утврдува 
сразмерно со бројот на проведените денови во вр-
шење на колпортерската дејност. 

(4) Својството на осигуреник престанува со де-
нот на раскинувањето на договорот за * вршење на 
колпортерска дејност, како и во случај кога кол-
портерот во текот на три едноподруго календарски 
месеци не оствари приход најмалку во износ од 
200 бруто нови динари месечно. 

Член 5 
(1) Обврската за плаќање придонес за социјал-

но осигурување настанува со признавање својството 
на осигуреник. 

(2) За социјалното осигурување што се спрове-
дува по овој договор се плаќаат придонеси според 
отопите на основните придонеси за поодделни гран-
ки на осигурувањето од единствените основи ут-
врдени со овој договор. 

Член 6 
Основицата на осигурување која служи за од-

редување правата и плаќањето на придонес се оп-
ределува во единствен износ. 

Член 7 
Правата од овој договор можат да ги остварат 

осигурениците и членовите на нивните семејства 
само ако во целост се уплатени сите стасани при-
донеси за социјално осигурување. 

Член 8 
Пензиите, инвалид итните и додатокот за помош 

и нега по овој договор се усогласуваат со движе-
њето на трошоците на животот и покачувањето на 
животниот стандард на заболените, по начелата 
утврдени во Основниот закон за инвалидското оси-
гурување и Основниот закон за пензиското осигу-
рување. 

Член 9 
Осигурениците кои остварат право на старосна 

односно инвалидска пензија како и членовите на 
нивните семејства кои остварат право на семејна 
пензија, немаат право на заштитен додаток. 

ОДРЕДБИ ЗА ПРАВАТА 
Здравствено осигурување 

Член 10 
(1) Правата од здравственото осигурување оси-

гурениците и членовите на нивните семејства ги 
остваруваат во обем и под условите определени во 
Основниот закон за здравственото осигурување за 
лицата во работен однос, ако со овој договор не е 
поинаку одредено. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член од-
редбите на Основниот закон за здравственото оси-
гурување што се однесуваат за работа со скратено 
работно време во текот на траењето на времената 
неспособност за работа и правото на надоместок 
на личниот доход за тоа време, како и во случај 
на спреченост за работа во текот на работниот ден 
(чл. 50, 51, 63 и 71 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување), нема да се применуваат на 
осигурениците — колпортери односно ревизори. 

Член 11 
(1) Надоместок на личниот доход во случај на 

времена неспособност за работа им припаѓа на оси-
гурениците почнувајќи од 31 ден на непрекинатото 
траење на таа неспособност. 

(2) Надоместок на личниот доход за време на 
отсуство заради бременост и породување му при-
паѓа на осигуреникот-жена од првиот ден на тоа 
отсуство и тоа во траење и височина определени 
со одредбите на Основниот закон за здравственото 
осигурување. 

(3) Износот на надоместокот на личниот доход 
во случај на спреченост за работа (член 48 став 
1 точка 1 и 3 до 6 и 70 од Основниот закон за 
здравственото осигурување) се определува со при-
мена на чл. 60, 61, 62, 67 и 70 став 2 од Основ-
ниот закон за здравствено осигурување. 

Член 12 
(1) Како основица за надоместок на личниот 

доход се зема основот на осигурувањето од чл. 32 
на овој договор по кој осигуреникот бил осигурен 
во изминатата календарска година. 

Инвалидско осигурување 
Член 13 

(1) Осигурениците можат да се здобијат со пра-
во од инвалидското осигурување по основ на ин-
валидност, телесно оштетување од најмалку 30% и 
непосредна опасност од настапување на инвалид-
ност во врска со вршењето на услужна колпор-
терска дејност. 

(2) Осигурениците се осигурени за сите случаи 
на инвалидност предизвикана од болест, повреда 
вон работа, несреќа на работа или професионална 
болест и за случај на телесно оштетување предиз-
викано од несреќа на работа или професионална 
болест. 

(3) Осигурениците ги остваруваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под условите 
предвидени со Основниот закон за инвалидското 
осигурување кои важат за осигурениците во ра-
ботен однос, ако со овој договор не е поинаку 
одредено. 

Член 14 
Осигурениците немаат право на надоместок за-

ради заложување со скратено работно време во 
случај кога каиш инвалиди на трудот од II кате-
горија на инвалидност вршат самостојна дејност 
со скратено работно време. 

Член 15 
(1) Право на инвалидска пензија може да се 

оствари откако осигуреникот проведе најмалку 
три години во осигурување по договорот за соци-
јално осигурување на колпортерите на печат. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член оси-
гурениците кај кои, пред истекот на три години на 
осигурување по договорот, настапи инвалидност 
или телесно оштетување предизвикано со несреќа 
на работа или професионална болест, стекнуваат 
право на инвалидска пензија и инвалиднина и пред 
истекот на три години осигурување по договорот. 

Член 16-
Инвалидност во смисла на членот 27 од Основ-

ниот закон за инвалидско осигурување постои кога 
кај осигуреникот, поради болест, повреда вон ра-
бота, несреќа на работа или професионална болест, 
настапи губиток на способност да ги врши рабо-
тите на колпортери на печат односно ревизор, која 
не може да се отстрани со лекување односно со 
медицинска рехабилитација. 

Член 17 
(1) Како своја работа во смисла на член 32 

став 1 од Основниот закон за инвалидско осигуру-
вање и овој договор се сметаат работите што оси-
гуреникот ги извршува во вршењето на колпортер-
~ката дејност. 

(2) Преостанатата способност за вршење на сво-
јата работа во смисла на чл. 32 став 2 од Основ-
ниот закон за инвалидско осигурување и овој до-
говор постои ако осигуреникот е способен со рабо-
тен напор кој не ја влошува состојбата на него-
вата инвалидност да ги извршува работите на кол-
портер на печат односно ревизор најмалку четири 
саати дневно. 

(3) Како друга соодветна работа во смисла на 
член 33 став 1 од Основниот закон за инвалид-
ското осигурување и овој договор се смета работата 



14 ноември 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 38 — Стр. 605 

односно работното место на кое осигуреникот е спо-
собен со работен напор кој не ја влошува состој-
бата на неговата инвалидност и со нормален ра-
ботен учинок да работи определено работно време 
спрема преостанатата работна способност. При опре-
делувањето на таа работа односно работно место се 
зема предвид работното искуство, општата наобраз-
ба, како и телесното оштетување на осигуреникот 
и можност на прилагодување на техничките и хи-
гиенските услови на работата спрема неговите ра-
ботни можности. 

(4) Преостанатата способност за вршење на 
друга соодветна работа во смисла на чл. 33 ст. 2 од 
Основниот закон за инвалидското осигурување и 
овој договор постои, ако осигуреникот е способен 
без професионална рехабилитација да работи на 
друга работа со работен напор којшто не ја вло-
шува состојбата на неговата инвалидност и со нор-
мален работен учинок најмалку половина од пол-
ното работно време или ако со професионална ре-
хабилитација може да се оспособи на друга работа 
да работи со полно работно време. 

Член 18 
(1) Осигуреници — инвалиди на трудот од Ш 

категорија на инвалидност кои со оглед на состој-
бата на инвалидноста и преостанатата работна спо-
собност не можат да работат на друго работно 
место,, а кои се здобијат со право на професионална 
рехабилитација, се оспособуваат со приучување за 
работа на работа за кои се бара стручна подготовка 
здобиена со прну чување (IV категорија). 

(2) На осигуреник на трудот од Ш или П кате-
горија на инвалидност способен за работа на друга 
соодветна работа без професионална рехабилита-
ција се обезбедува запосдување на работи односно 
работни места за кои не се бара стручна подго-
товка (V категорија). 

Член 19 
Професионалната рехабилитација на осигурени-

ците и упатување на друга соодветна работа се 
врши на ист начин и по иста постапка како што 
е тоа предвидено со одредбите на Основниот за-
кон за инвалидското осигурување за лицата во ра-
ботен однос. 

Член 20 
(1) Инвалидска пензија се одредува од оној пен-

зиски основ од кој на осигуреникот би му била 
одредена старосна пензија до колку во часот на 
настапувањето на инвалидноста би се здобил со 
право на старосна пензија. 

(2) Периодот според кој согласно одредбите на 
Основниот закон за пензиското осигурување се ут-
врдува пензискиот основ се смета наназад од денот 
на утврдената инвалидност. р 

Член 21 
(1) Како основ за определување на материјал-

но обезбедување и надоместок во врска со користе-
њето право на професионална рехабилитација одно-
сно право на запослување на друга соодветна ра-
бота, се зема основот на осигурувањето по кој кол-
портерот на печат бил осигурен во часот на наста-
пувањето на инвалидноста. 

(2) Височината на материјалното обезбедување 
односно надоместокот од ставот 1 на овој член, се 
определува во обем и под условите предводени со 
одредбите на Основниот закон за инвалидското 
осигурување за лицата во работен однос. 

Член 22 
Кога за определување поодделни права според 

Основниот закон за инвалидското осигурување се 
зема предвид личниот доход на осигуреникот ос-
тварен во определен период пред да настапи ин-
валидноста, како личен доход за определување на 
тоа право по овој договор, се зема износот на ос-
новот на осигурувањето во кој осигуреникот бил 
осигурен во соодветниот период пресметан во сми-
сла на членот 34 од овој договор. 

Пензиско осигурување 

Член 23 
Правата од пензиското осигурување ги стекну-

ваат осигурениците и членовите на нивните семеј-
ства во обем и под условите определени со Основ-
ниот закон за пензиското осигурување за лицата 
во работен однос, ако со овој договор не е опреде-
лено поинаку. 

Член 24 
Осигурениците не можат да остварат предвре-

мена пензија од член 28 од Основниот закон за 
пензиското осигурување. 

Член 25 
Право на старосна пензија во смисла на чле-

нот 23 од овој договор може да се оствари откако 
осигуреникот ќе помине најмалку три години во 
осигурување на колпортер на печат. 

Член 26 
(1) Право на семејна пензија во смисла на 

член 23 од овој договор може да се оствари ако 
умрениот осигуреник провел најмалку една година 
во осигурување по договорот за социјално осигу-
рување на колпортерите на печат. 

(2) Едногодишен срок на осигурување од ставот 
1 на овој член нема да се бара кога правото на 
семејна пензија се остварува по смртта на осигу-
реникот, ако смртта на осигуреникот настапила 
од последица на несреќа на работа или професио-
нална болест. 

Член 27 
(1) Старосна пензија се определува од пензис-

киот основ кој го прави било кој непрекинат де-
сетгодишен просек на основите на осигурувањето 
од член 32 на овој договор на кој осигуреникот 
бил осигурен. Основите на осигурувањето кои вле-
гуваат во пензискиот основ за определување ви-
сочина на пензијата, се пресметуваат по член 34 
од овој договор. 

(2) За пресметување на десетгодишниот просек 
на основот на осигурувањето се земаат предвид 
само основите на осигурување од онаа календар-
ска година во која осигуреникот бил осигурен нај-
малку шест месеци. 

Член 28 
(IX Додека осигуреникот не наврши десет го-

дини на осигурување по договорот, сметајќи од ^ 1 
јануари 1965 година наваму, пензискиот основ ќе 
се утврдува според основите на осигурувањето по 
кои бил осигурен од 1 јануари 1965 година до де-
нот на остварување правото на пензија без при-
мена на одредбите од членот 27 став 2 на овој 
договор. 

Одредби за пензискиот стаж 

Член 29 
(1) Во пензиски стаж на осигурениците се 

смета: 
1) периодите на стажот на осигурувањето на-

вршени во осигурување по договорите за соци-
јално осигурување на колпортерите на печат; 

2) — а) од времето' проведено во вршење на 
колпортере^ дејност пред 1 мај 1961 година, ако 
таа дејност е вршена како единствено или главно 
занимале, онолку време колку е поминато во оси-
гурување по договорот за социјално осигурување 
на колпортерите на печат или во работен однос 
по 15. V. 1945 година; 

— б) на осигуреник кој наврши 60 години на 
живот (маж) односно 55 години живот (жена) и 
кој има најмалку 10 години колпортерска дејност 
пред спроведувањето на социјалното осигурување 
на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 година), 
се признава во пензиски стаж по две години од 
поранешната колпортерска дејност за секоја го-
дина проведена во осигурување или во работен 
однос по 15. V. 1945 година, со тоа на тој начин 
од поранешната професионална дејност да може 
да се признае, најмногу 20 години; 
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— ц) на осигуреник кој наврши 65 години на 
живот (маж) односно 60 години на живот (жена) и 
кој има најмалку 15 години колпортерска дејност 
пред почетокот на спроведувањето на социјалното 
осигурување на колпортерите на печат (пред 1. 
V. 1961 година), во пензиски стаж се признава по 
три години од поранешната колпортерска дејност 
за секоја година помината во осигурување по до-
говорот за социјално осигурување на колпортерите 
на печат или во работен однос по 15. V. 1945 
година. 

3) периоди на стажот на осигурување од чле-
нот 126 до 137 од Основниот закон за пензиското 
осигурување; 

4) периодите на стажот кои се сметаат како 
посебен стаж по одредбите на Основниот закон за 
пензиското осигурување освен периодите на по-
себниот стаж кои по тој закон се сметаат во стаж, 
а кои по Законот за пензиското осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/57) не се сме-
тале во пензиски стаж; 

>5) времето на прекин на вршење работите на 
колпортер на печат заради околноста од членот 
146 од Основниот закон за пензиското осигурување. 

(2) При утврдувањето на пензиски стаж сход-
но ќе се применуваат прописите од чл. 162 до 166 
од Основниот закон за пензиското осигурување. 

(3) При пресметувањето во пензиски стаж на 
времето поминато во вршење на колпортерска деј-
ност пред 1 мај 1961 година, комуналниот завод за 
социјално осигурување е должен претходно да 
прибави податоци и мнение на Деловното здруже-
ние за обемот на колпортерската дејност на оси-
гуреникот (големина на подрачјето на кое осигу-
реникот вршел колпортерска дејност, приближен 
број на продадени примероци на печат и др.) од 
кој може да се установи дали и во кое време 
колпортерската дејност му била единствено или 
главно занимање и дали е вршена постојано и 
непрекинато. 

Член 30 
Ако признавањето на определен период во пен-

зиски стаж по Основниот закон за пензиското 
осигурување и Основниот закон за инвалидското 
осигурување е условено со стапување во работен 
однос или со одредено траење или со престанок 
на работниот однос, ќе се смета тој услов дека е 
исполнет со почетокот на вршењето на работите 
на колпортер на печат или траењето односно пре-
станокот на тие работи. 

Член 31 
Временските периоди поминати во вршење на 

на колпортерска дејност по 1. V. 1961 година кои 
не биле признаени во пензиски стаж во смисла 
на членот 29 став 1 точка 1 на овој договор, за-
тоа што колпортерот во тоа време не бил во 
осигурување бидејќи не го остварил договорениот 
пропишан просечен бруто доход, се сметаат како 
оправдани прекините на работа од член 25 и 78 
став 4 од Основниот закон за пензиското осигу-
рување односно од член 37 од Основниот закон за 
инвалидско осигурување. 

Одредби за основите на осигурувањето 

Член 32 
(1) Основот на осигурување кој служи за пла-

ќање придонес за социјално осигурување и опре-
делување на права се утврдува во единствен износ 
од 600 нови динари. 

Член 33 
(1) Зависно од порастот на личните доходи 

основот на осигурувањето од членот 32 на овој 
договор, почнувајќи од 1. I. 1969 година задол-
жително се пресметува во почетокот на секоја ка-
лендарска година на соодветен повисок износ со 
примена на валоризациониот коефициент кој го 
утврдува со одлука Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работ-

ниците на СР Македонија, ако општиот просек на 
личните доходи во минатата година во Републи-
ката се зголемил најмалку за 5°/о. 

(2) Ако општиот просек на личните доходи во 
минатата година во Републиката бил помал од 
5%, па затоа не е извршено пресметување на ос-
новот на осигурувањето во смисла на ставот 1 на 
овој член, процентот на зголемувањето на лич-
ните доходи од претходната година се додава на 
процентот на зголемувањето на личните доходи во 
наредната година, па основот на осигурувањето се 
зголемува за вкупниот процент на зголемувањето 
на личните доходи во двете години во смисла на 
ставот 1 на овој член. 

(3) Првото зголемување на основот на осигу-
рување ќе се изврши во 1969 година врз оснива 
на движењето на личните доходи во 1968 година 
спрема 1967 година. 

(4) Основот на осигурувањето утврден на на-
чин од ставот 1—3 на овој член важи од првиот 
ден на наредниот месец во годината во. која се 
врши пресметувањето. 

Член 34 
Основите на осигурувањето кои влегуваат во 

пензиски основ се пресметуваат на нивото на ос-
новите на осигурувањето од последната календар-
ска година пред годината во која осигуреникот 
остварува пензија. Пресметувањето се врши со 
примена на валоризационите коефициенти утвр-
дени во смисла на членот 32 од Основниот закон 
за пензиското осигурување со тоа што така пре-
сметаниот основ од поранешните години не може 
да биде поголем од износот на соодветниот основ 
од годината што и претходи на годината во која 
осигуреникот го остварил правото на пензија. 

Одредби на придонесот 

Член 35 

(1) Основните придонеси за социјално осигуру-
вање се пресметуваат и плаќаат од основот на оси-
гурувањето од членот 32 на овој договор по сто-
пите на основните придонеси за поодделни гранки 
на осигурувањето кои во смисла на одредбите на 
Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување ги одредат надлежните 
собранија на заедници на социјалното осигурува-
ње на работниците пресметани на нето износи. 

(2) Обврската за плаќање на придонесот ста-
сува секој први во месецот. 

Член 36 
На осигурениците се применуваат прописите 

за вонредните придонеси и додатните придонеси. 

Член 37 
(1) Придонесите за социјално осигурување ги 

пресметува и уплатува Деловното здружение како 
обврзник на уплата на придонесите за сите оси-
гуреници на надлежниот комунален завод за. со-
цијално осигурување на чие подрачје се наоѓа 
установата или организацијата од членот 2 на овој 
договор со која е склучен договор за вршење кол-
портере^ дејност. 

(2) Деловното здружение ги плаќа придонесите 
пресметани од основот на осигурувањето кој на 
осигурениците им е определен во членот 32 на 
овој договор. 

Член 38 
(1) Обврската за плаќање на придонеси пре-

станува со истекот на месецот во кој настапила 
спреченост за работа од членот 48 став 1 точка 
1 и точка 3 до 6 и член 70 од Основниот закон 
за здравственото осигурување, придонесот не се 
плаќа за сето време на непрекинатото траење на 
таа спреченост до крајот на месецот во кој пре-
станала спреченост^ за работа. 
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(2) Заради правилна примена на одредбите од 
ставот 1 на овој член, надлежниот комунален за-
вод е должен најдоцна до 30 во месецот за из-
минатиот месец, да го извести Деловното здруже-
ние за износите на придонесите кои се однесуваат 
на времето за кое не се плаќа придонес. 

(3) Комуналните заводи се должни по барање 
на Деловното здружение да му дадат на увид 
нужни податоци заради проверка на правилноста 
на пресметувањето и наплатата на придонесите. 

Одредби за користење и губење на правата 

Член 39 
(1) Осигурениците и членовите на нивните се-

мејства можат да ги остварат и користат правата 
од социјалното осигурување, ако се во целост 
уплатени сите стасани придонеси. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, ко-
ристењето на правото од здравственото осигуру-
вање не може да започне, ако придонесот не е 
уплатен ни до крајот на идниот месец по месецот 
во кој придонесот стасал за уплата. 

(3) Во случаите од ставот 2 на овој член не 
се запира користењето на правото започнато пред 
стасаноста на неуплатените придонеси. 

(4) Запреното користење на правото од здрав-
ственото осигурување се воспоставува за во идни-
на, од денот кога ќе се подмират сите стасани и 
неуплатени придонеси. 

Член 40 
(1) Осигурениците можат да остварат инвалид-

ска односно старосна пензија која им се испла-
тува дури по престанувањето со вршење на рабо-
тите на колпортерската дејност односно со раски-
нување на договорот за вршење на таа дејност. 

(2) Одредбата од ставот 1 на овој член сообраз-
но ќе се применува и во случај кога осигуреникот 
ќе се здобие со право на професионална рехаби-
литација и материјално обезбедување односно пра-
во на запослување на друга соодветна работа со 
надоместоци во врска со користењето на тоа право. 

Член 41 
(1) На осигуреник кој остварил право на ста-

росна пензија со пензиски стаж од 40 години (маж) 
или поголем, односно 35 години (жена) или пого-
лем, ќе му се исплатува пензијата ако повторно 
почне да се бави со услужна дејност на колпор-
тер на печат или со било каква работа. Во таков 
случај, со повторното вршење на колпортерска деј-
ност не се стекнува својство на осигуреник по овој 
договор и уживателот на старосна пензија може 
по основ на вршењето на таа дејност да се здо-
бие само со право на инвалидска пензија во слу-
чај на инвалидност предизвикана од несреќа на 
работа или професонална болест. 

(2) На осигуреник кој оствари старосна пензи-
ја со стаж помалку од 40 години (маж) односно 35 
години (жена) ако повторно почнал да се зани-
мава со колпортерска дејност не му припаѓа за 
тоа време пензија и на него се применуваат од-
редбите на глава V од Основниот закон за пен-
зиското осигурување. 

Член 42 
(1) На осигуреник кој остварил инвалидска 

пензија, ако повторно почне да се занимава со 
колпортерска дејност му престанува правото на ин-
валидска пензија и повторно стекнува својство на 
осигуреник по овој договор (член 153 од Основниот 
закон за инвалидското осигурување). 

Одредби за постапката за остварување на правата 

Член 43 
(1) Правата од социјалното осигурување по 

овој договор може да ги оствари колпортер на пе-
чат односно ревизор на кого му е признаено свој-
ство на осигуреник^ > - - -

(2) Својството на осигуреник и основот на оси-
гурување ги утврдува врз основа, на пријава со 
решение комуналниот завод за социјално осигу-
рување, односно неговата филијала на чие подрач-
је се наоѓа новинското претпријатие или установа 
со која е склучен договор во смисла на член 2 од 
овој договор. Ова решение треба да содржи, покрај 
другото, назив односно фамилијарно и родено име 
на подносителот на пријавата, износот на остваре-
ниот бруто доход од членот 2 став 2 на овој до-
говор, стопата и износот на придонесот што го 
плаќа Здружението, посебно за здравствено, по-
себно за инвалидско и пензиско осигурување, како 
и број на сметката на која се уплатуваат придо-
несите. 

(3) Истовремено со донесувањето на решение 
од ставот 2 на овој член комуналниот завод од-
носно неговата фамилија е должен за осигурени-
кот и членовите на неговото семејство да издаде 
здравствена легитимација. 

(4) Против решението од ставот 2 на овој член 
колпортерот односно ревизорот како и Деловното 
здружение имаат право на жалба. 

Член 44 
Примерок од решението за признавање свој-

ство на осигуреник, за определување основ на оси-
гурувањето за пензискиот стаж и за правата од 
инвалидското и пензиското осигурување надлеж-
ниот комунален завод за социјално осигурување 
односно неговата филијала доставува на осигуре-
никот, подносителот на пријавата и на Деловното 
здружение. 

Член 45 
(1) Пропишани пријави на осигурување, при-

јави за промена во осигурувањето и одјави на 
осигурувањето поднесуваат до надлежниот кому-
нален завод за социјално осигурување новинските 
претпријатија и новинските установи, односно нив-
ните деловни единици (деловници и ел.) за сите 
колпортери кои се занимаваат со продажба и раз-
несување на печат за нивна сметка и други орга-
низации, кои се занимаваат со продажба на печат 
за своите колпортери и реврАзорите на весници — 
за себе и своите колпортери (во натамошниот текст: 
под носители на пријави). 

(2) Пријава на осигурување се поднесува во 
срок од осум дена по истекот на месецот во кој 
колпортерот остварил бруто доход во износ од 
200 нови динари (член 2 став 2 на овој договор). 

(3) Новинските претпријатија и новинските ус-
танови односно подносителот на пријавата е дол-
жен во срок од осум дена писмено да го извести 
надлежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање односно неговата филијала за раскинување 
на договорот со ревизорите односно со колпорте-
рот на печат. 

Член 46 

Подносителот на пријавата е должен со при-
јавата на осигурувањето да ги приложи следните 
докази: 

1) Организацијата која не е новинско прет-
пријатие или новинска установа — потврда на 
Здружението за одобрение на продажба на печат 
преку колпортер. 

2) Ревизорот на весници за себе потврди на 
новинските претпријатија односно новинските ус-
танови за својството на ревизор и потврди за ви-
сочината на остварениот месечен бруто доход, во 
износ од најмалку 200 нови динари, а со прија-
вата на осигурување за своите колпортери — по-
тврда на Здружението за одобрение за -продажба 
на печат преку колпортер и заверена изјава на 
колпортерот за неговиот остварен месечен .бруто 
доход во износ од најмалку 200 нови динари. 

Член 47 
Пријавите за нужните докази за членовите на 

семејствата ги поднесуваат непосредно осигурени-
ците -на надлежниот завод за социјално осигуру-
вање. 
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Член 48 
Одјавата на осигурување се поднесува во срок 

ОД $ дена сметајќи од денот по престанок на пра-
вото на осигурување и во тој случај комуналниот 
завод за социјално осигурување со решение го 
утврдува престанокот на осигурувањето. 

Член 49 
Во смисла на одредбите од Основниот закон за 

здравственото осигурување и Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување, кои се* однесуваат за надоместок на ште-
та и на казнени мерки, новинските претпријатија 
и новинските установи како и другите организа-
ции кои се занимаваат со продажба на печат пре-
ку колпортери, се сметаат за одговорни за подне-
сување пријави на осигурување, пријави за про-
мени на осигурувањето и одјави на осигурување-
то, а ревизори на весници за себе и своите кол-
портере 

Член 50 
Кога постапката за остварување правата од со-

цијалното осигурување за одредени случаи во за-
кон, се покренува по барање на осигуреникот од-
носно членот на семејството на умрениот осигуре-
ник, барањето по овој договор го поднесува оси-
гуреникот односно членот на семејството непосред-
но до надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување. 

Член 51 
(1) Ако со овој договор не е определено по-

инаку поодделни права од социјалното осигурува-
ње се остваруваат во постапката утврдена со Ос-
новниот закон за здравственото осигурување, Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување, Ос-
новниот закон за пензиското осигурување и Основ-
ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигуоување кај заводот за социјално 
.осигурување, кој според тие прописи е надлежен 
да решава за тие права. 

(2) Во постапката за признавање правата од 
социјалното осигурување по овој договор сообраз-
но ќе се применуваат и одредбите на Законот за 
општата управна постапка. 

Преодни и завршни одредби 

Член 52 
(1) На осигурениците кои на денот на стапу-

вањето во сила на овој договор се осигурени по 
договорот за социјално осигурување на колпорте-
р е на печат од 15. УН. 1963 година (во ната-
мошниот текст: Договор од 15. УП. 1963 година) 
надлежниот завод за социјално осигурување по 
службена должност ќе им одреди со решение од 
1 јануари 1968 година основ на осигурување од 
членот 32 од овој договор и од тој основ ќе го 
пресметува придонесот. 

(2) За осигурениците од ставот 1 на овој член 
срокот од три месеци од членот 4 ста® 4 од ов(ој 
договор тече од првиот ден ^а наредниот месец 
по месецот во кој овој договор стапил во сила. 

Член 53 
(1) На колпортер на печат односно на ревизор 

кој до денот на применувањето на овој договор 
обавувал колпортерска односно ревизорска дејност 
на кого не му е признаено својството на осигуре-
никот по договорот од 15. УП. 1963 година бидејќи 
не ги исполнил условите од членот 3 ст. 4 на тој 
договор ќе му се признае својство на осигуреник 
по основ на договорот од 1. I. 1968 година ако во 
времето од 1 до 31 декември 1967 година остварил 
бруто доход од членот 2 ст. 2 на договорот од 15. 
УП. 1963 година под услов целиот тој месец да 
обавува^ дејност на колпортер односно ревизор. 

(2) Одредбите од членот 52 ст. 2 на овој до-
говор се применуваат на осигурениците од ставот 
1 ва овој член. 

(3) Колпортерите и ревизорите на печат кои не 
ги исполнуваат условите од ставот 1 на овој член, 
својство на осигуреник стекнуваат кога ќе ги ис-
полнат условите од членот 2 и 4 став 2 и 3 од овој 
договор. 

Член 54 
(1) На осигурениците на кои од 1 јануари 1965 

година до денот на почетокот на примената на 
овој договор им била определена основицата на 
осигурување од членот 6 од Договорот од 15. УП. 
1963 година и прописите донесени во смисла на 
членот 240 став 1 од Основниот закон за пензиско-
то осигурување, може на нивно барање од 1 ја-
нуари 1966 година да им се определи основот на 
осигурувањето од членот 32 на овој договор, на-
мален за 25%, ако ја уплатат разликата на при-
донесот за социјално осигурување и ако барањето 
го поднесат во срок од 6 месеци по стапувањето во 
сила на овој договор. Така намалениот износ на 
основот од членот 32 ќе се земе како основ на 
осигурување за 1966 и 1967 година при утврдува-
ње на пензискиот основ. 

Член 55 
Поблиски напатствија за примена на овој до-

говор донесува Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје во спогодба со Деловното 
здружение на југословенските новински претпри-
јатија и новинските установи во Белград. 

Член 56 
Овој договор може да се менува само со спо-

годба на странките. Ако тие не постигнат спогодба 
за измена на договорот, спорот ќе го реши арби-
тражна комисија од 3 члена. Во таа комисија се-
која страна именува по еден член, а овие спогод-
бено го избираат третиот член како претседател. 
Одлуката на арбитражната комисија е задолжи-
телна за обете страни. 

Член 57 
Во сите случаи кога овој договор се повикува 

на прописи од Основниот закон за здравственото 
осигурување, Основниот закон за инвалидското 
осигурување, Основниот закон за пензиското оси-
гурување и Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување, а дојде 
до измена на тие прописи, при остварувањето на 
правата од социјалното осигурување ќе се приме-
нат соодветните изменети прописи. 

Член 58 
Со денот на стапувањето во сила на овој до-

говор, престанува да важат одредбите на Догово-
рот за социјално осигурување на колпортерите на 
печат од 15. УП. 1963 година. 

Член 59 
Овој договр стапува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1968 година. 

Бр. 01-3152 
23 октомври 1968 година 

Скопје 

За Републичкиот завод за 
социјално осигурување 

Скопје 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, е. р. 

За Деловното здружение на југословен-
ските новински претпријатија и новин-

ски установи 
Директор, 

Љубомир Сгиховиќ, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1157, страна 813, книга V, е запи-
шана под фирма: Работна организација за универ-
зална трговија на големо и мало „Младост" — 
Скопје — Продавница за мешана стока број 1 
во село Горно Оризари. Титоввелешко. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Младост"" — работна организација за уни-
верзална трговија на големо и мало — Скопје, 
со одлука бр. 218 од 2. IV. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Сретен Миниќ. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 437 од 29. IV. 1968 година. (1064) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1968 година, рег. бр. 4/61, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 10 во Битола, 
ул. „Прилепска" - бр. 7, на Конзумната млекара 
„Млекар" од Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на млеко и млечни про-
изводи. 

Раководител на продавницата е Радован Вел-
ј ановски. 

Продавницата е основана од Конзумната мле-
кара „Млекар" од Битола, со одлука бр. 09-115/67 
од 26. XII. 1967 година на работничкиот совет и 
решението бр. 08-33/26/1458/1 од 26. И. 1968 година 
на Пазарната инспекција на Собранието на општи-
ната Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и Конзумната млекара. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 108/68. (1076) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во реше та рот на стопанските организации, 
на 17. IV. 1968 година, рег. бр. 12/68, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 14 во Би-
тола, ул. „4 ноември" број 14, на Ж и т а р с к о ј млин-
ско претпријатие „Напредак" — Велика Плана. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на сите видови бели и други жита 
наменети за човечка исхрана и крма (брашно, ме-
киње и сточно брашно), сточна храна и грав. 

Продавницата е основана од Житарското млин-
ско претпријатие „Напредак" — Велика Плана, 
со одлука од 26. VIII. 1966 година на работничкиот 
совет и решението бр. 03-10767/1 од 21. ХИ. 1966 
година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Битола. 

Раководител на продавницата е Благој Сте-
фанов. 

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 127/68. (1077) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. IV. 1968 година, рег. бр. 14/68, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница во Демир Хисар 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Мо-
ша Пијаде" од Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: промет со колонијални стоки, елек-
тро-уреди, текстил и железарски стоки* 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Моша Пијаде" од 
Скопје, со одлука бр. 01-170/а од 19. И. 1968 год. 
на работничкиот совет и решението бр. 10-592/1 
од 5. IV. 1968 година на санитарниот испектор на 
Собранието на општината — Демир Хисар. 

Раководител на продавницата е Ристе Најдов-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 140/68. (1079) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16. IV. 1968 година, рег. бр. 4/57, книга II, е за-
пишана под фирма: Продавница — отворено 
складиште во Прилеп на ул. „Ленин" бб на Дрвно-
индустрискиот комбинат „Црни Бор" од Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на тесана граѓа, градежен материјал, гра-
дежна столарија, амбалажа, отпадок и огревен 
материјал. 

Раководител на продавницата е Ристо Коџо-
мановски. 

Продавницата е основана од ДИК „Црни Бор" 
од Прилеп, со одлука бр. 02-3075 од 23. III. 1968 
година на работничкиот совет, уверението бр. 
07-65/66 од 2. IV. 1968 година на Санитарната инс-
пекција на Собранието на општината Прилеп и 
уверението бр. 07-63/177 од 2. IV. 1968 година на Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 148/68. (1082) 

Окружниот 'стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IV. 1968 година, рег. бр. 11/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп на ул. 
„Сотка Геогиевски" бр. 16, на Производното услуж-
но претпријатие „Тапетар" од Титов Велес. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
тапетарски производи и намештај, како и јор-
гани и постели. 

Раководител на продавницата е Калпакоски 
Георги. 

Продавницата е основана од Производното ус-
лужно претпријатие „Тапетар" од Титов Велес, со 
одлука бр. 910/67 од 1. IV. 1968 година на работ-
ничкиот совет и уверението бр. 07-65/13 од 9. I. 
1968 година на Одделението за надзор и контрола 
на Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 123/68. (1083) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. IV. 1968 година, рег. бр. 5/56, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 21 во Прилеп, 
ул. „Јане Сатански" бр. 51, на Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
секаков вид намештај, железни кревети, постели, 
јоргани и ќебиња. 

Раководител на продавницата е Ангулески 
Благоја. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Прилеп, со од-
лука бр. 173/2 од 18. I. 1968 година на работнич-
киот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 116/68. (1084) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1. IV. 1968 година, рег. бр. 26/56, книга П, е запи-
шана под фирма: Ќебапчилница во село Плетвар, 
во состав на Работничката менза на Претпријатието 
за јавен автотранслорт од Прилеп. Предмет иа 
работењето на кебапчилницата е угостителска деј-
ност — ќебапчилница. 

Раководител на кебапчилницата е Петрески 
Војо. 

Ќебапчилницата е основана од Претпријатието 
за јавен автотранспорт — Прилеп, со одлука бр. 
2854 од 1. IV. 1968 година на работничкиот совет 
и уверението бр. 07-63/169 и 07-65/65 од 29. Ш. 
1968 година на Пазарната и санитарна испекција 
на Собранието на општината Прилеп. 

Кебапчилницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 115/68. (1085) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. IV. 1968 година, рег. бр. 8/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Книжарница број 16 во Прилеп, 
на ул. „Маршал Тито" бр. 11, на Книгоиздателст-
вото „Македонска книга" — Скопје. Предмет на 
работењето на книжарницата е: продажба, на ма-
ло, на канцелариски и школски материјали и при-
бор, учебници и литература, музички инструменти 
и прибор, нагледни средства, фотоапарат^ и фо-
томатеријали, обрасци, машини за пишување и сме-
тање, апарати за умножување, прибор за цртање, 
геодетски мерки и радио-електро-акустички апа-
рати и прибор. 

Книжарницата е основана од Книгоиздателст-
вото „Македонска книга" — Скопје, со одлука на 
работничкиот совет од 27. ХИ. 1967 година и уве-
рението бр. 05-49/10 од 22. П. 1968 година на Со-
бранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува Засоски Ди-
митрија, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 102/68. (1086) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд (во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите, на 8.УП.1968 годи-
на, страна 109, реден број 25, е запишана промената 
на досегашниот в.д. директор на Земјоделската за-
друга „Бошко Петров" од Злетово, Ефтим Ноев 
"Димитров. За в.д. директор е назначен Глигор Бла-
жев Димитров, кој е овластен да ја потпишува и 
претставува задругата. 

Промената на в.д. директор е запишана во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-233 од 18.Г^. 
1968 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 339/68. (1832) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 17.УП.1968 го-
дина, страна 62, реден број 7, е запишано проши-
рувањето на работењето на Земјоделската задруга 
„Стојан Калеов" од е. Круниште, Штипско, со тоа 
што ќе врши и продажба на сите -видови градежен 
материјал: дрвена граѓа, округла и обична, чамо-
ви штици, од сите видови димензии, трска, вар, ци-
гла, ќерамиди, цемент, железо, изолациона харти-
ја и сите видови на шпер плочи и лесонит, стакло 
и салонит за покрив и огревни дрва; продажба на 
сите видови димензии на гуми за товарни и пат-
нички возила, како и соодветни резервни делови за 
истите, вклучувајќи ги тука и резервните делови 
со гуми за механизација во земјоделството; про-
дажба на семенски материјал: житарица фураж-
ни семиња, градинарски и други семиња, кои спа-

~ ѓаат во доменот на семенската стока. 
. Проширувањето на дејноста е запишана во 

регистарот врз основа одлуката бр. 08-341 од 27^. 

1968 година на задружниот совет и управниот одбор 
на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 297/68. . (1856) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. 52, страна 203, 
е запишано следното: Се брише од регистарот на 
задругите Земјоделската задруга „Ударник" село 
Крилатица, Кумановско, бидејќи со одлуките на 
задружните совети се присоединува кон Земјодел-
ската задруга „Плашица" — Кратово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1243 од 29.ХП.1868 година. <292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 15, страна 
363, книга П, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Слобода" — село Зелениково — Продавни-
ца број 4, (пазар аеродром). Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на сите видови земјо-
делски, колонијални и прехранбени производи. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Слобода" село Зелени-
ково, со одлука бр. 82 ед 21^1.1967 год. 

Раководител на продавницата е Спасовска Рат-
ка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 113 од 14.П.1968 година. (612) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 68, страна 
271, е запишано следното: На досегашните потпис-
ници на Земјоделската задруга „Кочо Рацин" — 
Лазарополе и тоа: Стојковски Лазар, в.д. управител, 
и Труј ов ски Петров Душан, комерцијален директор, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи 
се разрешени од должност-

За в.д. директор на Земјоделската задруга 
„Кочо Рацин" — Лазарополе е. назначен Андонов-
ски Доне, кој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со новоназначениот потписник _ Динговски 
Љубе, и стариот регистриран потписник Дарковски 
Крстев Нове, раководител на текстил и килимара, 
сметано од, 24.ГУ.1968 година. 

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

бр. 511 од 20^1.1968 година. (1217̂  

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 79, страна 
814, книга I, е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите Земјоделската задруга 
„Пекарев" — Неготино, бидејќи со одлуката бр. 986 
од 2.П.1968 година на задружниот совет на земјо-
делската задруга и одлуката бр. 01-1133 од 23ПЛ968 
година на работничкиот совет на комбинатот, како 
и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 738 од 18/УТ.1968 година. ' (1223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 89, страна 
413, е запишано следното: Се брише од регистарот 
на задругите Општата земјоделска задруга „Пар-
тизан", село Булачани, Скопско', бидејќи се соеди-
нува со Трговското претпријатие на големо и мало 
„Македонија промет" — Скопје во Трговско земјо-
делско претпријатие на големо и мало „Македонија" 
— Скопје, со одлуките бр. 1432 од 29.IV. 1968 година 
на колективне на Работната заедница „Македони-
ја промет" — Скопје и број 02-102 од 29.^.1968 го-
дина на задружниот совет на Општата земјоделска 
задруга „Партизан", село Булачани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 604 од 23.^1968 година, . . • (1276) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
527, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Ран производ" — Куманово — Продавни-
ца број 15 во Куманово, ул. „Тоде Мендол" бр. 53. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на земјоделски и индустриски стоки, прехран-
бени, мешани и индустриски стоки, според регис-
трацијата на задругата. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Ран производ" — Ку-
маново, со одлука бр. 03-1426/2 од 25.У1.1968 година. 

Раководител на продавницата е Арсовски Еф-
тимчо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 755 од 16.УП.1968 година. (1315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 132, страна 
41, книга П, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Топлик" — Гевгелија. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: да организира кооперација 
со индивидуалните производители, со средства на 
задругата и производителите на земјоделско-сто-
чарското производство; да го откупува и пласира 
производството на индивидуалните производители; 
да ги снабдува индивидуалните производители со 
репродукциони материјали и да ги кредитира земјо-
делците во зголемување на земјоделско-сточарските 
производи; да врши услуги со своите машини и 
да дава стручна помош; да ги снабдува членовите 
со стока од широка потрошувачка. Освен спомена-
тите дејности, новоформираната задруга ќе врши 
сеча и продажба на дрва; ќе произведува и вар и 
ќе собира лековити растенија. 

Задругата е основана од основачите-група гра-
ѓани, на основачкото собрание, одржано на 30.1.1968 
година и тоа: Прошев П. Кузман, Петров П. Санде, 
Делев Томе, Петров Санде, Стојев Стојан, Јанев 
Милко, Петров Петар, Петков Костадин, Мицев 
Милан, Крстов Крсте, Линков Коле, Ников Атанас, 
Димов Димитар, Крстев Крсте, Ѓорѓиев Ј. Ристо, 
Ѓорше Р. Ѓорге, Мицев Т. Милан, Мицев Т. Стани-
слав, Димитров С. Ѓорѓе, Стоев Т. Јован, Ристев Т. 
Јули, Трајков Л. Трајко, Итов Ј. Ташко, Илиев 
Ило, Стојанов Душко, Делев Ј. Томе, Стојменов 
ѓорѓе, Јованов П Ташко, Трајков Р. Димитар, Про-
шев К. Благој, Петров Минче, Петров Атанас, Де-
лев К. ѓорѓе, Итов Ј. Ризо, Илија Р. Илиев, Абла-
жев Милчо, Стојанов Петар Дончев Јован и Стоев 
Ј. Проше, 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Дагалев Тодор, в.д. директор, во граници-
те на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Делев Тодор, претседател, Петров П. Санде, Петров 
Н. Петар, Крстов Ј. Крсто, Мицев Милан, Крстев 
Крсто и Дагалев Тодор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.. 183 од 19.1У.1968 година. (986) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 253, рег. бр. 253, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бочварско-качарска работилница на 
Димитар Филипов Свинарски, со седиште во е. 
Владимирово. Предмет на работењето на работил-
ницата е бочваро-качарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Филипов Свиларска - (107) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 264, рег. бр. 264/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода, Мара 
Василева Габова, со седиште во Кочани, ул. „Раде 
Кончар. Предмет на работењето на дуќанот е про-
изводство на сода,вод а и други безалкохолни пија-
лоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мара 
Василева Габова. (108) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници, страна 265, рег. бр. 
265/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Јан-
ко Петров Панов, со седиште^ во село Кучичино 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење ко-
ларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанко 
Петров Панов. ДО®) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 267, рег. бр. 267/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Марија 
Николова Јанакиева, со седиште во Кочани, ул. 
„Маршал Тито". Предмет на работењето на дуќа-
нот е вршење фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија 
Николова Јанакиева. (НО) 

Врз основа одобрението од Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општина-
та Кочани е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници, страна 268, рег. бр. 
268/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро-
механичар, Данило Стево Лаковиќ, со седиште во 
Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 2. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење електромехани-
чарски услуги за разладни уреди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данило 
Стево Лаковиќ. (111) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 254, рег. бр. 254, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Грнчарско-лончар ски дуќан на Илија 
Димитров Кратовски, со седиште во Пехчево, ул. 
„ЈНА" бр. И. Предмет на работењето на дуќанот 
е изработка на грнчарско-лончарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Димитров Кратовски, (112) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 255, рег. бр. 255, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Леблебиџија Абдулкерим Јусуф Кери-
ми, со седиште во Беров о,ул. „Маршал Тито. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: печење и прода-
вање на леблебија, семки, костени, кикирики, пу-
канки и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
керим Јусуф Керими. (113) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан 'во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 269, рег. 269/П, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Фризер за мажи и 
жени, Киро Гошев Ефтимов, со седиште во село 
Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење фризерски и берберски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Гошев Ефтимов. (114) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Сантов Ангелов. (122) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 270, рег. бр. 270/11, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Месар, Алексан-
дар Петрушов Андонов, со седиште во село Зрнов-
ци. Предмет на работењето на дуќанот е колење и 
продавање на месо. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Петрушов Андонов. (115) 

Врз основа на одобрението на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општина-
та Кочани е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници, страна 271, рег. 271/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Миле То-
доров Димитров, со седиште во Кочани, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 17. Предмет на работењето на дуќанот 
е вршење берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Тодоров Димитров. (116) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 274, рег. бр. 274/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Драги Ва-
нев Трифунов, со седиште во село Чифлик. Предмет 
на работењето на дуќанот е изработка на столар-
ски производи и вршење на услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Ванев Трифунов. (117) 

. „ Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
страна 256, рег. бр. 456, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач, Борис Николов Латовски, 
со седиште во село Владимиров©. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е вршење ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Николов Паговски. (119) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на угостителските 
дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе 
на Симо Сребров Зафиров, со седиште во село 
Облешево. Предмет на работењето на дуќанот е 
угостителска дејност-бифе, односно укажување ус-
луги со сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јаде-
ња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симо 
Сребров Зафиров. (120) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 272, рег. бр. 272/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Горѓи 
Тодосиев Митев, со седиште во село Бели. Предмет 
на работењето на дуќанот е мелничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Тодосиев Митев. (121) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници, страна 273, рег. бр. 273/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Нико-
ла Сантов Ангелов, со седиште во село Оризари. 
Предмет на работењето на дуќанот е услужно ме-
лење на жито. 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 275, рег. бр. 275/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер, Славе 
Стефанов Лазаров, со седиште во Кочани ,ул. „Про-
хор Пчински". Предмет на работењето на дуќанот 
е вршење на фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Стефанов Лазаров. (123) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на самостојните 
угостителски дуќани, угостителскиот дуќан под 
фирма: Ќебапчилница на Никола Стоименов Слав-
ков, со седиште во Кочани. Предмет на работење-
то на дуќанот е вршење угостителски услуги-пече-
ње на ќебапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Стоименов Славков. (124) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 257, рег. бр. 257, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шивач, Никола К. Дончевски, со се-
диште во село Панчарево. Предмет на работењето 
на дуќанот е шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла К. Дончевски. , (1) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 258, рег. бр. 258, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар, Глигор Бојанов Стоиловски, 
со седиште во село Митрашинци. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Бојанов Стоиловски. (2) 

Врз основа одобрението на одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 276, рег. бр. 276/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Павле 
Ефтимов Атанасов, со седиште во село Оризари. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на 
шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
Ефтимов Атанасов. (4) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на угостителските 
дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе на 
Кипријан Гошев Богданов, со седиште во село Мо-
родвис. Предмет на работењето на дуќанот е врше-
ње услуги со сите видови алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни 
јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кипри-
јан Гошев Богданов. (5) 

Врз основа одобрението бр. 04-14/25 од 31. ХП. 
1967 година на Одделението за општостопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 78, книга П, занает-
чискиот дуќан под фирма: Месар, Нане В. Таќа, со 
седиште во Крушево, Предмет на работењето на ду-
ќанот е колење на жива стока и продажба на месо. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нане 
В. Таќа. (7) 
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Врз основа одобрението бр. 04-14/24 од 31. ХП. 
1967 година на Одделението за општостопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници, страна 77, книга П, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Месар, Христо А. Ташески, 
со седиште во Крушево. Предмет на работењето на 
дуќанот е колење на жива стока и продажба на 
месо. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо 
А. Ташески. (8) 

Врз основа одобрението бр. 04-14/26 од 31. ХИ. 
1967 година на Одделението за општостопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 79, книга П, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар, Бошко Т. Стој-
чески, со седиште во Крушево. Предмет на работе-
њето на дуќанот е столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко 
Т. Стојчески. (9) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 277, рег. бр. 277/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Драги 
Богданов Ангелов, со седиште во село Зрновци. 
Предмет на работењето на дуќанот е производство 
и продажба на леб и печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Богданов Ангелов. (10) 

Врз основа одобрението бр. 09-16/3 од 1. I. 1968 
година на Одделението за општостопански работи 
и финансии на Собранието на општината Крушево 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, страна 80, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач-бравар, Крсто Наум Бор-
јан со седиште во Крушево. Предмет на работењето, 
на дуќанот е вршење на ковачко-браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто 
Наум Бор јар. (20) 

Врз основа одобрението бр. 09-16/6 од 4. Ш, 1968 
година на Одделението за општостопански работи 
и финансии на Собранието на општината Крушево 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, страна 85, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Коларо-ковач, Дончо Нове Кон-
доски, со седиште во село Бучин. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење на коларо-ковачки ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дончо 
Нове Кондоски. (21) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 279, рег. бр. 279/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачки дуќан 
„Универзал" на Станчо Петров Филипов, со седи-
ште во Кочани, ул. „Раде Кончар. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење на ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станчо 
Петров Филипов. (11) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 280, рег. бр. 280/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Качар, Јаким На-
унов Петров, со седиште во село Теранци. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење на качарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јаким 
Наунов Петров. (12) 

Врз основа одобрението бр. 09-16/1 од 8. I. 1968 
година на Одделението за. општостопански работи 
и финансии на Собранието на општината Крушево 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 80, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бојаџија Љубе М. Марков, со се-
диште во село Бучин. Предмет н а работењето на 
дуќанот е бојадисување на преѓа, ткаенини и об-
лека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
М. Марков. (17) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 262, рег. бр. 262 книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Мелничар, Дана Благој Пендеска, со 
седиште во село Владимирово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е услужно мелење на жито. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дана 
Благој Пендеска. (22) 

•Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 281, книга 281/П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Борис Ди-
митров Захариев, со седиште во Кочани, ул. „К. 
Маркс". Предмет на работењето на дуќанот е вр-
шење на берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Димитров Захариев. (24) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 286, рег. бр. 286/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија, Драга 
Крумова Наумова, со седиште во Кочани, ул. „Боро 
Ловџија" бр. 12. Предмет на работењето на дуќанот 
е изработка и продажба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драга 
Крумова Наумова. (25) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 284, рег. бр. 284/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Стојан Ѓор-
ѓиев Минов, со седиште во Кочани, ул. Стр. Ербап-
че" бр. 57. Предмет на работењето на дуќанот е 
шиење на облека и вршење на услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
ѓорѓиев Минов. (27) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
страна 259, рег. бр. 259, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар, Јордан Благојов Бојчовски, 
со седиште во село Ратево. Предмет на работењето 
на дуќанот е вршење на столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Благојов Бојчовски, (19) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 281, рег. бр. 281/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Милка 
Стојанова Стефанова, со седиште во Кочани, ул. 
„Вита Поп Јорданова" бр. 10. Предмет на работе-
њето на дуќанот е шиење на женска облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милка 
Стојанова Стефанова. (28) 
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Брз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 287, рег. бр. 287/П. 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Глигор 
Борисов Ангеловски, со седиште во село Облешево. 
Предмет на работењето на дуќанот е производство 
и продажба на леб и печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Борисов Ангеловски. (29) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Берово е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани работилници, страна 263, рег. бр. 263, книга 
I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Благој-
Илиев Кирјански, со седиште во Берово, Умленска 
маала. Предмет на работењето на дуќанот е: изра-
ботка на шифоњери, креденци, столови, маси, кок-
лици, врати и вратници. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Илиев Кирјански. (31) 

Врз основа одобрението бр. 04-14/27 од 31. ХП. 
1967 година на Одделението за општостопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево е запишан во регистарот на угостителските 
дуќани, страна 8, книга I, угостителскиот дуќан под 
фирма: Јордан А. Новески, со седиште во село Под-
вис. Предмет на работењето на дуќанот е точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
А. Новески. (33) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 294, рег. бр. 294/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Јосиф Сто-
јанов Димитров, со седиште во село Видовиште. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење ко-
ларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
Стојанов Димитров. (39) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 
268, рег. бр. 268, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидаро-фасадер, Миле Павлев Цалевски, со 
седиште во село Смојмирово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење ѕидаро-фасадерски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Павлев Цалевски. (40) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 
266, рег. бр. 266, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидаро-фасадер, Живко Стојанов Кошу-
лански, со седиште во село Чифлик. Предмет на 
работењето на дуќанот е: вршење ѕидаро-фасадер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Стојанов Кошулански. (41) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 
265, рег. бр. 265, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Глигор Петрев Боболински, со се-
диште во село Митрашинци. Предмет на работење-
то на дуќанот е изработка и продажба на слаткар-
ски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Петрев Боболински. (34) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 
267, рег. бр. 267, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар, Дана Владимирова Мирчовска, со 
седиште во село Владимирово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е изработка и продажба на слат-
карски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дана 
Владимирова Мирчовска. (42) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово, е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 264, рег. бр. 264/1, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар, Јован Антимов Радински, со седиште 
во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на столарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Антимов Радински. (35) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 285, рег. бр. 285/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Ангел 
Стефанов Алексов, со седиште во Кочани, ул. „29 
ноември". Предмет на работењето на дуќанот е вр-
шење на берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Стефанов Алексов. (36) 

Врз основа одобрението на Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на 
Собранието на општината Берово е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, страна 269, рег. бр. 269, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Михаил 
Јованов Постоловски, со седиште во село Умлена. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на 
ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил 
Јованов Постоловски. (44) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 293, рег. бр. 293/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Љупчо Ги-
гов Дивчов, со седиште во село Кучичино. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење на коларски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љупчо 
Гигов Дивчов. (37) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 
270, рег. бр. 270, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидаро-фасадер Коста Јованов Велковски, 
со седиште во село Русиново. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење ѕидаро-фасадерски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Јованов Белковски. (45) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 292, рег. бр. 292/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач, Стојан 
Кузманов Серафимов, со седиште во село Оризари. 
Предмет на работењето на дуќанот е шиење на ма-
шка облека. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Кузманов Серафимов. (46) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 290, рег. бр. 290/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Авто-механичар, 
Славе Лазаров Петров, ул. „К. Маркс" бр. 31. Пред-
мет на работењето на дуќанот е вршење автомеха-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе 
Лазаров Петров. (47) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, страна 288, рег. бр. 288/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Ефтим Сто-
јов Димитров, со седиште во Кочани, ул. „А. Пе-
нов" бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим 
Стојов Димитров. (48) 

Врз основа одобрението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, стра-
на 274, рег. бр. 274, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидаро-фасадер, Киро Јованов Костадинов-
ски, со седиште во село Смојмирово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење ѕидаро-фасадер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Јованов Костадиновски. (49) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување на дирек-

тор и пополнување на упразнети работни места при 
Домот за народно здравје — Виница 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. за именување ДИРЕКТОР на домот и 
2. за пополнување на едно работно место лекар-

стоматолог. 
Покрај општите услови од ОЗРО, 
кандидатот од точка 1 е потребно да е лекар 

од општа практика со завршен медицински фа-
култет и 

да има најмалку работна практика 3 години, 
во струката. 

Предност ќе имаат кандидатите што се на ра-
бота во домот. 

Кандидатот од точка 2 треба да е лекар — 
стоматолог со завршен стоматолошки факултет; 

да го има завршено едногодишниот лекарски 
стаж; 

да го отслужил обавезниот воен срок. 
Предност ќе има кандидатот кој што има .над 

2 години работна практика во струката. 
Личниот доход според правилникот за распре-

делба на личните доходи на работниците во Домот. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до конкурсната комисија при ДНЗ Виница. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 

„Службен весник на СРМ." 
Од конкурсната комисија при ДНЗ, 

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА 
УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „ИЛИНДЕН" — 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор на 
училиштето 

У С Л О В И : 
1. Филозофски факултет со стручен испит и 

тригодишно искуство во просветна струка. 
2. Педагошка академија, положен стручен ис-

пит со најмалку 10 години работно искуство во про-
света од кои 3 години на раководно место. 

3. Учител со завршена учителска школа со над 
20 (дваесет) години работно искуство, положен стру-
чен испит од кои на раководно место 10 години. 

Кандидатот треба да ги исполнува и општите 
услови предвидени во Основниот закон за работни 
односи. 

Личниот доход е одреден според Правилникот 
за личен доход на училиштето. 

Покрај комилетираните документи кандидатот 
треба да достави и согласност од установата кај што 
се наоѓа на работа. 

Стан не е обезбеден. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

земени во предвид при разгледувањето. 
Конкурсот останува отворен 10 дена од денот 

на објавувањето. 
Пријавата со комплетираните документи се до-

ставува до конкурсната комисија на училиштето. 
ОД РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
У З У С — СВЕТИ НИКОЛЕ (2134) 

Управниот одбор при Трговското претпријатие 
„Нова трговија" од Кратово, врз основа на член 3 
од Законот за задолжително примање на приправ-
ници на својата седница одржана на ден 4. XI. 1968 
година донесе одлука за распишување, 

К О Н К У Р С 

за прием на еден приправник — шеф на Комер-
цијално одделение. 

Покрај општите услови предвидени во ОЗРО 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има оформено више или средно образо-
вание. 

— да не е запослен односно да има работна 
практика помалку од 12 месеци, 

— да ја регулирал воената обврска и 
— да се води во Заводот за запослување како 

незапослен. 
Молбите таксирани со 0,50 дин. таксена марка 

со потребните документи извод од матичната книга 
на родените, уверение за здравствената состојба, 
уверение дека не е осудуван, уверение дека не е 
под истрага, уверение за регулирана воена обврска 
и препис на диплома за завршено соодветно обра-
зование. 

Некоплетираните молби нема да се земат пред-
вид. 

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

Молбите да се достават до управниот одбор 
на Трговското претпријатие „Нова трговија" — 
Кратово. 

, Од „Нова трговија" — Кратово 
2163 
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СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници и преизбор на асистенти по 
следните предмети: 

1. Избор на еден наставник во звањето вонре-
ден или редовен професор по предметот Искористу-
вање на шумите 

— Избор на еден наставник во сите звања по 
предметите: Основи на финалната преработка на 
дрвото и Преработеа на овошје и зеленчук; 

— За избор на наставници во звањето доцент 
по предметите: 

— Ботаника 
— Механизација 
— Агрохемија 
— Педологија 
— Анатомија и физиологија на домашните жи-

вотни 
— Селекција на растенијата 
— Градинарство и 
— Дендрометрија 
2. За преизбор на асистенти по предметите: 
— Општо поледелство со агроекологија 
— Говедарско 
— Општо сточарство 
— Организација на земј. стопанства — расти-

телно производ. 
— Организација на зем. стоп. сточарско произ-

водство 
— Сметководство 
— Организација на шумското производство 
— Одгледување на шумите 
— Свињарство 
— Зоохигиена со ветерина и 
— Генетика со основи на биологија. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за ви-
сокото школство на СР Македонија. 

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

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи ди-
плома, куса биографија, список на стручни и науч-
ни трудови и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручни и научни трудови се поднесуваат во по три 
примероци. (2133) 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО 
ОХРИД 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација по след-
ните гранки на медицината и тоа: 
1. Епидемиологија 1 лекар 
2. Медицина на трудот 1 лекар 
3. Радиологија 1 лекар 
4. Општа медицина 2 лекари 
5. Хигиена 1 лекар 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од I вид. 

Молбите таксирани со 0,50 н. д. таксени марки 
и потребните документи по чл. 2 од Правилникот да 
се достават до Медицински центар — Охрид. 

Предност имаат лекарите на работа при Меди-
цинскиот центар во Охрид. 

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

Од Советот на Медицинскиот 
центар — Охрид 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК 
НА РАБОТЕН ОДНОС ПРИ ГРАДСКИОТ ЗАВОД 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на: 
Еден приправник-санитарен техничар на работа 

во Бактериолошка лабораторија, 
— Еден санитарен техничар на работа-помош-

ник лаборант во Броматалошка лабораторија. 
Кандидатите, покрај условите за работни од-

носи предвидени со Законот за работни односи 
треба да ги исполнуваат и следните 

услови: 
да имаат завршено средно санитарно училиште, 
да донесат потврда од Заводот за заложување,, 

молба со куса биографија, како и документ за со-
цијална и семејна положба. 

Конкурсот ќе трае 15 дена. 
Некомплетираните документи нема да се земат 

предвид. 
Молбите ќе се доставуваат во архивата на 

Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје, 
кој се наоѓа на ул. „709" бр. 4 „Кисела Вода" — 
Скопје. 

Од комисијата 

УПРАВАТА ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И 
ЧИСТОТА — ГРАДСКО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР на Управата 
Услови: 
1. Завршена виша стручна подготовка со три 

години работна практика на раководно работно 
место. 

2. Завршена средна стручна подготовка и пет 
години работна практика и 

3. Да не е кривично осудуван, што не се одне-
сува за условно осудувани. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. 

(2167) 
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