
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 19 јули 1972 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XXVIII 

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

252. 
Врз основа на членот 366 од Законот за орга-

низација на југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА 

НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА 
ШТЕДИЛНИЦА 

1. Средствата на штедните влогови кај Поштен-
ската штедилница, прибрани на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија, ќе се ко-
ристат според членот 366 од Законот за организа-
ција на југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони, за намените и под условите утврдени со оваа 
одлука. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги прет-
ставуваат и тоа: 

— делот од прибраните средства до 31 декември 
1971 година кај Народната банка на Југославија ќе 
и го стави на располагање иа Поштенската ште-
дилница во 1972. година; 

— порастот еа штедните влогови во 1972 годи-
на; и 

<—• делот од достасаните ануитета до 31 декем-
ври 1972 година по порано одобрените кредити од 
средствата на штедните влогови. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, што 
според оваа одлука се користат за давање на кре-
дити за унапредување на ПТТ сообраќајот, Пош-
тенската штедилница ќе ги даде на Комерцијално-
инвестиционоата банка — Скопје, а преостанатите 
средства, по издвојување на средствата за давање 
на кредити на Воениот сервис за одобрување по-
трошувачки кредити на воените лица, на Стопан-
ската банка — Скопје. 

3. Кредитите од средствата од точката 1 на 
оваа одлука ќе се користат според динамиката на 
приливот на средствата. 

4. Кредитите за унапредување на ПТТ сообра-
ќајот изнесуваат 30.000.000 динари и ќе ги користи 
Претпријатието за ПТТ сообраќајот — Скопје, за 
реализација .на Срадноро чинот план за развој на 
ПТТ сообраќајот во СР Македонија за периодот 
1969—<1975 година. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, Комер-
ц у ално-инвестиционата банка ќе ги дава со ка-
мата по стапка од 0,5°/» поголема од стапката по 
која Поштенската штедилница средствата ги дава 
на Комерцијално-инвестиционата банка. 

Кредитите од ставот 1 на 'оваа точка се даваат 
со рок на враќање од 10 години, а роковите на ко-
ристењето на кредитите и враќањето ќе ги утвр-
дат со договор Комерцијално-инвестиционата банка 
и Претпријатието за ПТТ сообраќај. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пре-
сметува полугодишно. 

5. Кредитите на Воениот сервис за одобрување 
потрошувачки кредити на воените лица во 1972 го-
дина ќе се одобруваат од средствата што ќе се ос-
варат од наплатените отплати на потрошувачите 
кредити дадени на воените лица до влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Доколку средствата од ставот 1 на оваа точка 
не се доволни, Воениот сервис може да користи 
кај Поштенската штедилница дополнителни сред-
ства за одобрување на потрошувачки кредити на 
воените лица од средствата предвидени во точката 
1 на оваа одлука, но најповеќе до износот од 
1.400.000 динари под општите услови што важат за 
давање потрошувачки кредити на населението. 

Каматата на кредитите од ставот 2 на оваа точ-
ка се пресметува годишно и се плаќа по стапка 
од 1% поголема од стапката по која Поштенската 
штедилница плаќа камата на штедните влогови. 

6. По издвојувањето на средствата од точките 
4 и 5 на оваа одлука, преостанатите средства на 
штедните влогови ќе се користат: 

— за купување на вагони до 
— за продажба на сопирачка 

на кредит до 
— за продажба на опрема на 

домашниот пазар на кре-
дит до 

10.400.000 динари 

24.000.000 динари 

10.000.000 динари 
— за калкулативна резерва — остатокот на 

средствата што ќе се водат ка ј Стопанската банка, 
како средства по видување на кои банката ќе пла-
ќа договорна камата. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, Стопан-
ската банка ќе ги дава со камата по стапка до 1°/о 
поголема од стапката 'по која Поштенската штедил-
ница средствата ги дава на Стопанската банка. 
Роковите на користењето и враќањето на кредитите 
ќе ги утврдат со договор Стопанската банка и ко-
рисниците на кредитите. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

7. Поштенската штедилница е должна позитив-
ната разлика на средствата од штедните влогови, 
по извршената пресметка и издвојувањето на де-
лот од средствата за резерва на сигурноста и за 
делот од средствата за кредитирањето на Воениот 
сервис, да ја празни месечно сразмерно на делот 
што и припаѓа на СР Македонија ^најдоцна до 5 
во месецот за изминатиот месец, во полза на по-
себна сметка кај Стопанската банка и Комерцијал-
но-инвестиционата банка,. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12-1938/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р 
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253. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVIII 

точка 4 и член 18 од Законот за Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ", бр. 40/71), а во вреќа 
со глава VI став 2 од Резолуцијата за квалитетот 
на производите и услугите и за прогласување на 
1972 година за Година на квалитетот во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/71), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ НА ГОДИНАТА 

НА КВАЛИТЕТОТ 

1. Се формира Совет на Годината на квалитетот 
(во натамошниот текст: Советот) за придонесување 
во остварувањето таа целите и задачите утврдени 
во Резолуцијата за квалитетот на производите и 
услугите и за прогласување на 1972 година за Го-
дина на квалитетот во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/71). 

Советот се состои од претседател и 10 членови. 
Претседателот и 5 члена на Советот ги именува 

Извршниот совет, а по еден член на Советот деле-
гираат Републичката конференција на ССРНМ, Со-
јузот на синдикатите на Македонија, Стопанската 
комора на СР Македонија, Сојузот на инженерите 
и техничарите на Македонија и Републичкиот од-
бор на месните заедници. 

3. Средствата за работа на Советот се обезбеду-
ваат од буџетската резерва. 

4. Советот престанува со работа на 31. 12. 1972 
година, а извештај за својата работа ќе му поднесе 
на Извршниот совет. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12,-2121/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

254. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVIII 

точка 4 и член 18 -од Законот за Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ", бр. 40/71), а во врска 
со точка 2 од Одлуката за формирање Совет на 
Годината на квалитетот, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ГОДИНАТА 
НА КВАЛИТЕТОТ 

1. Во Советот на Годината на квалитетот се 
именуваат и тоа: 

а) за претседател 
— инж. ѓорѓи Оровчанов, член на Извршниот 

совет. 
б) за членови: 
— Шабан Кемали, пратеник во Републичкиот 

собор на Собранието на СРМ; 
—> Трајан Хиохи, претседател на Одборот за 

стоков промет, угостителство и туризам на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СР Македонија; 

— Сречко Маневски, потпретседател на Стопан-
скиот собор на Собранието на СРМ; 

— Јонче Каневче, член на Одборот ^ за индус-
трија, рударство, градежништво и сообраќај на Сто-
панскиот собор на Собранието на СР Македонија; и 

— Ванде Бандевски, заменик републички секре-
тар за индустрија и трговија. 

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

Бр. 12-2122/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

255. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за ек-

спропријација, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗГРАДБА НА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ 

ВО ТЕТОВО 

I 
Се одлучува да се изгради Воспитно-поправен 

дом во Тетово. . 
II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1885/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

256. 
Врз основа на, член 15 од Законот за Републич-

киот фонд за научно-истражувачка работа („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 14/65), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУ-
ВАЧКА РАБОТА 

1. Се утврдува престанок на функцијата пора-
ди истекот на мандатот претседател на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за научно-истражу-
вачка работа на Гога Николовски и на членовите: 

— Нанче Илиевски, 
— Божидар Видоевски, и 
—- Свето Прокопиев. 
2. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 

за научно-истражувачка работа, со мандат од 4 го-
дини, се именуваат и тоа: 

а) за претседател 
— днр Никола Узупов, вонреден професор на 

Економскиот факултет во Скопје. 
б) за членови: 
— Тихомир Шаревски, генерал-мајор, помош-

ник на командантот на III Армија; 
— Благоја Мисајловеки, полковник, помошник 

на републичкиот секретар за народна одбрана; и 
—• Нада Герасимова, дипломиран хемичар во 

„Ј1АФОМА" — Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-2120/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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257. 
Врз основа на член 5 од Законот за утврдување 

на катастарскиот приход („Службен весник на 
СРМ", бр. 18/70), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ 

ПРИХОД 
Во Републичката комисија за утврдување на 

катастарскиот приход се именуваат и тоа: 
а) за претседател 
— Никола Петровски, потсекретар во Републич-

киот секретаријат за земјоделство и шумарство. 
б) за членови: 
— Роза Русо, помошник на републичкиот се-

кретар за финансии; 
— Благоја Николов, советник на републичкиот 

секретар за земјоделство и шумарство; 
— Васил Кочулов, советник во Републичкиот 

секретаријат за земјоделство и шумарство; 
— Боро Петревски, економист во Републичкиот 

секретаријат за финансии; 
— Кирил Џонов, виш научен соработник во 

Економскиот институт —• Скопје; 
— Коста Христов, директор на Републичката 

геодетска управа; 
— Илија Михајлов, редовен професор на Зем-

јоделско-шумарскиот факултет — Скопје; 
— Митко Трендафилски, помошник секретар на 

секретаријат во Стопанската комора на СР Маке-
донија; и 

— Бранко Стој невски, помошник директор на 
Републичкиот завод за статистика. 

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

Бр. 12-2124/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 

258. 
Врз основа на член 29 став 4 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ", бр. 
17/65, 16/67 и 16/69), Извршниот совет донесува-

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 

ПОМОШНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува од должност помошник репуб-
лички секретар за внатрешни работи Горѓи Тапан-
џиовски, по негово барање, поради остварување пра-
во на пензија. 

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

Бр. 12-2125/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

259. 
Врз основа на член 29 став 4 и член 43 став 4 

од Законот за републичката управа („Службен ве-
сник на СРМ", бр, 17/65, 16/67 и 16/69), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО 

1. Се назначува за помошник директор на Ре-
публичкиот завод за унапредување на школство™ 
Драгослав Вељковић просветен советник во истиот 
Завод. 

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

Бр. 12-2126/1 
26 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р! 

260. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за укинување на Одлуката 
за работење по учинок, донесена од Работничкиот 
совет на Специјализираното семенско претпријатие 
„Семе-Вардар" — ув оз-извоз од Скопје, на седни-
цата одржана на 27 јули 1971 година под бр. 
0202-2826, по јавната расправа одржана на 21 јуни 
1972 година донесе 

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

Одлуката за работење по учинок, донесена од Ра-
ботничкиот совет на Специ јализираното семенско 
претпријатие „Семе-Вардар" — увоз-извоз од Скоп-
је, на седницата од 27 јули 1971 година под бр. 
0202-2826. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Специјализираното семенско 
претпријатие „Семе-Вардар" — увоз-извоз од Скоп-
је, на начинот што со статутот на претпријатието е 
определен за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 55/71 од 6 ап-
рил 1972 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста на одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука. 

Во текот на претходната постапка и на јавната 
расправа Судот утврди дека Работничкиот совет на 
Специјализираното семенско претпријатие „Семе-
Вардар" — увоз-извоз од Скопје, на седницата одр-
жана на 27 јули 1971 година донел Одлука за уки-
нување Одлуката за работење по учинок под бр. 
0202-2826, дека предлогот на оваа одлука, пред не-
говото конечно усвојување од работничкиот совет, 
не бил разгледан од работната заедница на прет-
пријатието и дека во одлуката е определено таа 
да се применува со повратно дејство од 1 јануари 
1971 година. 

Согласно одредбата на ставот 2 на член 63 од 
Уставот на СР Македонија, управувањето во работ-
ната организација треба да овозможи работните луѓе 
што понепосредно да одлучуваат за прашањата на 
трудот, уредувањето на меѓусебните односи, распре-
делбата на доходот и другите прашања. Уставниот 
суд на Македонија смета дека во остварувањето на 
оваа уставна одредба општите акти на органите на 
управување на работните организации треба пред 
нивното донесување да бидат изнесувани на раз-
гледување на собири на работните луѓе. Со оглед 
на фактот што предлогот на оспорената одлука, 
пред неговото конечно усвојување, не бил разгле-

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р 
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дан од работната заедница на претпријатието, Су-
дот утврди дека со тоа е повредено уставното на-
чело за што понепосредно 'одлучување на работните 
луѓе за прашањата на трудот, уредувањето на ме-
ѓусебните односи, распределбата на доходот и дру-
гите прашања во врска со работата и делувањето 
на работната организација. 

Во членот 206 од Уставот на СР Македонија е 
определено дека прописите и другите општи акти 
не можат да имаат повратно дејство и дека со за-
кон може да се определи одделни негови одредби 
и прописи донесени на основа на такви одредби 
да имаат повратно дејство. Судот смета дека устав-
ното начело за забрана на повратно дејство се од-
несува и на општите акти на работните организа-
ции. Според смислата на означената уставна одред-
ба овие акти можат да имаат повратно дејство са-
мо кога се донесени заради примена на одделни 
законски одредби за кои е определено дека имаат 
повратно дејство. Со постојните закони не е пред-
видена можност општите акти со кои се утврдуваат 
основи и мерила за распределба на личните доходи 
да имаат повратно дејство. Согласно со тоа осно-
вите и мерилата според кои работниците учеству-
ваат во распределбата на средствата за лични до-
ходи треба однапред да бидат утврдени и тие не 

можат да се применуваат со повратно дејство. Со 
оглед на тоа што со одлуката се утврдени нови ос-
нови и мерила за распределба на личните доходи, 
а е определено таа да се применува од 1 јануари 
1971 година, Судот смета дека одредбата со која 
на Одлуката и е дадено повратно дејство е во спро-
тивност со член 206 од Уставот на СР Македонија. 
Од друга страна, одредбите на општите акти на ра-
ботните организации, со кои се утврдува само нова 
аконтациска вредност на бодовите и се определува 
новата аконтациска вредност да се применува од 
почетокот на соодветната година, по мислењето на 
Судот, немаат карактер на одредби со повратно деј-
ство во смисла на член 206 од Уставот на СР Ма-
кедонија, затоа што со тие одредби не се утврду-
ваат нови основи и мерила, ниту се менуваат по-
стојните односи меѓу работниците во распределбата 
на средствата за лични доходи. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Ма-
кедонија одлучи како во точката 1 еа оваа одлука. 

У. бр. 55/71 
21 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
90. 

Врз основа на членот 208в став 3 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), 
а во врска со одредбите за основање на Стручната 
служба на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 43/71), одредбите од точка ХП 
од Одлуката за привремено регулирање организа-
цијата и начинот на вршењето на работите и зада-
чите на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците на Македонија и од-
редбите на точка XII од Одлуката за привремено 
регулирање организацијата и начинот на врше-
њето на работите и задачите на Сојузот на заед-
ниците на здравственото осигурување на земјодел-
ците на Македонија („Службен весник на СРМ,Ч\ 
бр. 5/72) и согласно член 5 и 9 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за финансирање 
определени форми на општествената заштита на 
децата („Службен весник на СРМ", бр. 5/72), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 12 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА 

СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Стручната служба на Заедницата на пензиското 

и инвалидското осигурување на Македонија (во на-
тамошниот текст: Стручна служба) ги врши струч-
ните, финансиските и административните работи во 
врска со спроведувањето на инвалидското и пензи-
ското осигурување од надлежност на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Заедницата) како 
и работите на спроведувањето на професионалната 
рехабилитација и вработувањето на инвалидите на 
трудот според прописите на инвалидското осигуру-
вање. 

Стручната служба ш врши работите на соју-
зите на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците и на земјоделците, работите на Ре-
публичкиот фонд за додаток на деца, како и ра-
ботите во врска со решавањето во втор степен за 
правото на додаток на деца. 

II 
Стручната служба ги врши работите на Заед-

ницата непосредно или врз основа на спогодба до-
верува вршење -на одделни работи од своја надлеж-
ност на стручните служби н)а заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците во Репуб-
ликата. 

III 

Стручната служба се организира како: 

— дирекција, и 
— служба на теренот. 

IV 

Организација на дирекцијата на Стручната 
служба: 

1. а) Директор на Заедницата, 
б) Заменик на директорот на Заедницата, 
в) Самостоен советник со група соработници со 

следење, анализирање, проучување и унапре-
дување на организацијата, финансирањето и 
спроведувањето на пензиското и инвалидско-
то осигурување, здравственото осигурување и 
додатокот на деца, изготвување на општи ак-
ти од наведените гранки на осигурувањето, 

г) Технички секретар на директорот. 

2. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
а) Помошник директор, 
б) Соработник за нормативната дејност на Заед-

ницата, 

в) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕНЗИСКО' ОСИГУРУВА-
ЊЕ: 
— Началник, 
— Група за решавање во прв степен, 
—• Група за ревизија, жалби и управни спо-

рови. 
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г) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ: 
— Началник, 
— Група за решавање во прв степен, 
— Група за ревизија, жалби и управни спо-

рови. 
д) СОВЕТНИК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ВРА-

БОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 
— Група за рехабилитација и вработување. 

ѓ) КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕ-
ПЕН (Ревизија, жалби и управни спорови за 
правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување кога во прв степен одлучувала Служ-
бата за првостепено решавање во Дирекцијата 
на Стручната служба). 

е) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 
И ПЕНЗИСКИ СТАЖ 
—• Началник, 
— Група за пензиски стаж, 
— Отсек за матична евиденција: 

— Шеф, 
— Група за матична евиденција за подрачјето 

на градот Скопје, 
— Група за матичната евиденција во Репуб-

ликата, и 
— Група за статистика и документација. 

ж) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАНСКО ОСИГУРУВА-
ЊЕ 
— Началник, 
— Група за пензиско и инвалидско осигуру-

вање во странство, 
— Група за утврдување на пензискиот стаж 

остварен во странство. 
з) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА 

СПОСОБНОСТ 
— Началник, 
— Првостепена инвалидска комисија I, 
— Првостепена инвалидска комисија II, 
— Второстепена инвалидска комисија, 
— Лабораторија. 

и) ОТСЕК ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 
— Шеф, 
— Група за имотно-правно работење. 

3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
а) Помошник директор. 
б) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

— Началник, 
— Група за финансирање на пензиското и ин-

валидското осигурување, 
— Група за ревизија и инструктажа, 
—• Група за сметков о дното работење на 

стручната служба на Заедницата. 
в) СОВЕТНИК ЗА ФИНАНСИСКИ ПРОУЧУВА-

ЊА И УТВРДУВАЊЕ ОБВРСКИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
— Група референти и стручни работници. 

г) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ ' 
— Началник, 
— Група контролори, ликвидатори и стручни 

работници. 
д) ОТСЕК ЗА МЕХАНОГРАФИЈА — ПЕРИ« 

ФЕРНИ МАШИНИ 
— Шеф, 
— Механографи. 

4. СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
а) Помошник директор, 
б) Советник — лекар. 

в) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РА-
БОТИ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ 
— Началник, 
— Група референти и стручни работници. 

г) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И АНА-
ЛИЗИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ 
— Началник, 
— Група референти и стручни работници. 

5. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ДОДАТОК НА 
ДЕЦА 

а) Помошник директор. 

б) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ДОДА-
ТОКОТ НА ДЕЦА 
— Началник, 
— Референти и стручни работници. 

в) ОТСЕК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И АНАЛИЗИ 
НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 
— Шеф, 
— Група референти и стручни работници. 

6. ОТСЕК ЗА ОПШТИ И КАДРОВСКИ РАБОТИ 
— Шеф, 
— Група .референти, стручни , и помошни ра-

ботници. 
V 

Службите на теренот ш вршат следните ра-
боти: 

а) Од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување: 

— решавање во прв степен за правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување — преку по-
себни организациони единици; 

— решавање во прв степен, за утврдување на 
пензиски стаж и вршење определени работи од ма-
тичната евиденција — преку посебни организацио-
ни единици; 

— примање на барања и комплетирање на пред-
мети на осигурениците за остварување право на 
пензиски примања — преку посебни работни места; 

— вршење работи во врска со спроведување 
правата на професионална рехабилитација и вра-
ботување на инвалидите на трудот — преку посеб-
ни работни места; 

— вршење на работи во врска со пензиското и 
инвалидското осигурување на работниците во при-
ватниот сектор и лицата што вршат самостојна деј-
ност •— преку посебни работни места; 

— финансиска ревизија по однос на плаќање 
на придонесите за пензиско^ и инвалидско 'Осигурува-
ње и надоместок на штетите — преку посебни ра-
ботни места. 

б) Од областа на додатокот на деца: 

— решавање во прв степен за правото на до-
даток на деца преку посебни 'организациони едини-
ци или работни места; 

— исплата (ликвидација) на додатокот на деца 
— преку посебни работни места; 

— финансиска ревизија по однос на плаќањето 
на придонесот за додаток на деца и надоместок на 
штетите —• преку посебни работни места; 

— евиденција во врска со спроведувањето на 
додатокот на деца — преку посебни работни места. 

VI 
Врз основа на одредбите на оваа одлука Сове-

тот на Работната заедница на Стручната служба го 
утврдува актот за систематизација на работните 
места во Стручната служба кој подлежи на согла-
сност од страна на Собранието на Заедницата. 

VII 
Како раководни работници, во смисла на точка 

I став 3 и 4 од Одлуката за основање Стручна 
служба на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 43/71), се сметаат: 

— директорот на Заедницата, 
— заменикот на директорот, и 
—• помошниците на директорот. 
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Изборат на работниците од претходниот став се 
врши по пат на конкурс. 

Конкурсот го спроведува комисија што со по-
себна одлука ја формира Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

VIII 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1566/1 
12 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

91. 
Врз основа на членот 2086 став 2 од Основниот 

закон за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 
60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), членот 22 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр 
24/65, 67/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во 
согласност со член 6 став 1 точка 47 и член 7 и 8 
од Уставниот закон за спроведување на Уставните 
амандмани од XV до XXXIX на Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 40/71), Собранието на Заедни-
зата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА 1972 ГОДИНА 

Финансискиот план на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Задницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за 1972 година се утврдува со следниве: 

во илјади 
динари Приходи: 

1. Основен придонес 589.170 
2. Додатни придонеси 17.030 

Приходи од учество на Федераци-
V јата во финансирањето на пензиско-

то и инвалидското осигурување 101.280 
4. Приходи од учество на Републиката 

во финансирањето на пензиското и 
; инвалидското осигурување 4.770 
5. Пренесени средства од валоризацио-
< : ната резерва 74.420 

Дфуги приходи 0,300 6. 

Вкупни приходи: 786.970 

Издвојувала: 

1. За -резервите на Фондот 93.550 
2. За закрепнување на пензионерите 8.070 

Вкупни издвојувана 101.620 
Приходи по издвојувањето 685.350 

Расходи: 

1. Професионална рехабилитација и 
вработување на инвалидите на тру-
дот 14.150 

2. Инвалидски пензии со додатоци 118.500 
3. Инвалиднини 3.560 
4. Старосни пензии со додатоци 330.440 
5. Семејни пензии со додатоци 92.870 
6. Придонес за здравствена заштита на 

корисниците на пензија 55.330 
7. Придонес за станбена изградба 22.210 
8. Придонес за непосредна детска за-

штита и додаток на деца 19.020 
9. Инвестиции за рехабилитација и 

вработување на инвалидите на тру-
дот и деца-инвалиди 4.000 

10. Надоместок на Стручната служба за 
вршење на работите во врска со 
спроведувањето на пензиското и ин-
валидското осигурување 15.100 

11. Трошоци за студиско и научно-ис-
тражувачки работи за потребите на 
унапредувањето на пензиското и ин-
валидското осигурување 500 

12. Други расходи 9.670 

Вкупни расходи: 685.350 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", со важност од 1 ја-
нуари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 011-182,1/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

92. 
Врз основа на член 2086 став 2 од Основниот 

закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65. 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 15/71, 
16/71 и 60/71), член 22 од Основниот закон за орга-
низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во согласност со 
членот 6 став 1 точка 47 и член 7 и 8 од, Устав-
ниот закон за спроведување на Уставните аманд-
мани од XV до XXXIX на Уставот на Социјали-
стичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 40/71), Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 30 јуни 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАРОСНА, 

ИНВАЛИДСКА И СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 
ЗА 1972 ГОДИНА 

Финансискиот план на Фондот за решавање на 
станбените потреби на корисниците на старосна, 
инвалидска и семејна пензија се утврдува со след-
ните: 
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во илјади 
1. Средства динари 

1) Пренесени средства од минатите 
години г ^ 10.848 

2) Придонеси од: 
— инвалидските и пензиските при 

мања 21.810 
— примања по основа на рехаби-

литацијата и вработувањето на 
инвалидите на трудот 391 

3) Други приходи (интерес на вло-
жени средства и друго) 600 

Вкупни средства: 33.649 

2. Расходи 

1) Надоместок за вршење на рабо-
тите на Фондот 180 

2) Надоместок за работа на комисии-
те за решавање на станбените по-
треби на корисниците на пензија 7 

3) Други расходи (трошоци на пари-
чен и платен промет) и Стопанска 
банка — Скопје 100 

Вкупни расходи: 287 

3. Средства за станбена изградба 

1) Доделени неповратни средства за 
станбена изградба 3.182 

2) Средства за кредитирање на ин-
дивидуални станбени изградби и 
останати расположиви средства 30.180 

Вкупни средства за -станбена из-
градба 33.362 

II 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1823/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

93. 
Врз основа на членот 2086 став 2 од Основ-

ниот закон за пензиското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 
31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 
15/71, 16/71 и 60/71), членовите 119 став 3 и 120 од 
Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 
15/71) и членовите 14 и 15 од Законот за уредување 
на определени прашања во врска со финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 7/68 и 27/68), а во согласност со 
член 6 став 1 точка 47 и член 7 и 8 од Уставниот 
закон за спроведување на уставните амандмани од 
XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 40/71), Собранието на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО 
ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1972 ГОДИ-
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ 
ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ФОНДОТ И ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ДЕЛ НА СИ-

ГУРНОСНАТА РЕЗЕРВА НА ТОЈ ФОНД 

I 
Од средствата остварени со придонесите за пен-

зиското и инвалидското осигурување во 1972 година, 
за резервите на Фондот се издвојуваат средства од 
15,43% кои целосно се распоредуваат во валориза-
ционата резерва. 

II 
Постојаниот дел на сигурносната резерва во 

смисла на членот 120 став 3 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното оси-
гурување се утврдува во височина од 10% од рас-
ходите на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување утврдени со финансискиот план на 
Фондот за тековната година. 

III 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-1820/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, е. р. 

94, 
Врз основа на член 2086 став 2 и член 130 став 

5 од Основниот закон за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 311/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71), Собра-
нитето на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 30 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРО-
ДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПРОДОЛ-

ЖЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Во Одлуката за обезбедување на продолжено 
пензиско и инвалидско осигурување и за пресме-
тување и плаќање на придонесот за продолжено 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 17/72) 
по точката VIII се вршат следните измени и допол-
нувања: 

1) во ставот 1 се додава нова реченица, која 
гласи: 

„Вака утврдената основица не може да биде 
пониска од, паушалните основици определени со 
Одлуката за височината и за начинот на пресме-
тувањето и плаќањето на придонесот за пензиско 
и инвалидско осигурување за лицата вработени во 
странство („Службен весник на СРМ", бр. 17/72)"; 

2) во ставот 3 по зборовите: „и другите" се бри-
шат зборовите: „служби врз основа" и се додаваат 
зборовите: „организации или во Други служби врз 
основа на меѓународна спогодба за време";. 
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3) во ставот 6 зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со зборовите: „ставот 1 на оваа точка"; 

4) по ставот 6 се додава нов став, кој гласи: 
„Основидите од став 3 и 5 на оваа точка за ид-

ните години се усогласуваат според движењето на 
личните доходи во СР Македонија на начин пред-
виден во ставот 6 од оваа точка". 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-1847/1 

30 јуни 1972 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, е. р. 

95. 
Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за 

основање Стручна служба на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 43/71), а во врска 
со точката VII од Одлуката за организација на 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За директор н!а Заедницата на пензиското и 

инвалидското осигурување на Македонија се име-
нува Душко (Трпчев) ѓорѓиев-. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 01-1658/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанов а, е. р. 

96. 
Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за 

основање Стручна служба на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ", бр. 43/71), а во 
врска со точката VII од Одлуката за организација 
на Стручната служба на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 јуни 1972 година, 'донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За заменик-директор на Заедницата на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија 
се именува Драган (Горшев) Христовски. 

II 

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

Бр. 01-166,1/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

97. 
Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за 

основање Стручна служба на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРМ", бр. 43/71, а во вр-
ска со точката VII од Одлуката за организација на 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За помошник-директор на Заедницата на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија се именува Благоја (Ванчов) Кочовски. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 01-1662/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

98. 
Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за 

основање Стручна служба на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 43/71), а во врска 
со точката VII од Одлуката за организација на 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За помошник-директор на Заедницата на пен- -

зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија се именува Александар (Ванев) Донев. 

II 
Оваа (одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 01-1685/1 
30 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП Огласен дел 

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник: на СРМ", бр. 21/71) и член 5 од 
Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување, финансиското работење на Заед-
ницата и пресметувањето и плаќањето на придоне-
сите на здравственото осигурување на работниците, 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Штип, на својата сед-
ница одржана на ден 29. VI. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА 
КОИ ЗАНАЕТЧИИТЕ СЕ ОСИГУРУВААТ И 
СЛУЖАТ КАКО ОСНОВ ЗА ПЛАКАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧ-

НИ НАДОМЕСТОЦИ 

Член 1 

Членот 3 на Одлуката за мерилата и начинот 
на определување парични износи на кои занаетчи-
ите се осигуруваат и служат како основ на пла-
ќање на придонесот за здравственото осигурување 
и определување на парични надоместоци, се менува 
и гласи: 

„Според основицата за придонесот од личен до-
ход од занаетчиска дејност занаетчиите се распо-
редуваат во следните привремени основици за оси-
гурување: 

~ Основица на оси-Основица за придонес од личен в о н е т о 
доход од занаетчиска дејност ^ 

до 3.500,00 динари 600,00 динари 
од 3.500,01 до 4.500,00 „ 650,00 

од 4.500,01 до 5.500,00 „ 700,00 

од 5.500,01 до 7.000,00 „ 740,00 
од 7.000,01 до 9.000,00 „ 800,00 

од 9.000.01 до 11.000,00 „ 850,00 

од 11.000,01 до 13.000,00 „ 900,00 
од 13.000,01 до 15,000,00 „ 1.100,00 
од 15.000,01 до 17.000,00 „ 1.280,00 
од 17.000,01 до 20.000,00 „ 1.460,00 

над 20.000,00 „ , 1.730,00 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1972 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0204-3229/7 
29 јуни 1972 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, е. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд, во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Велимир Атанаоовски од Скопје, ул. „517" бр. 7. 
против тужената Марија Атанасова, родена Ќур-
чиева од Титов Велес, сега живее во Австралија, 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената Марија! Атанасова во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави 
писмено или непосредно во судот и да ја соопшти 
својата точна адреса или да 'определи полномошник 
кој ќе ја застапува во оваа постапка за развод, на 
брак. Во противно судот ќе и постави привремен 
старател кој ќе ги штити нејзините интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 260/70!. (62) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Тодорка ѓорѓиева од село Злеово, Радовиш под-
несе до овој суд тужба за оспорување на татков-

• ство против Блажо ѓорѓиев од село Владевци, сега 
во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати се повикува во рок: од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ", да се јави во овој суд, или да опре-
дели свој застапник. Во противно судот по службе-
на должност ќе му ја определи за застапник Ма-
кедонка Плешкова, приправник во Окружниот сто-
пански суд во Штип и делото ќе го разгледа во 
отсуство на тужениот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 85/71. (61) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Каравиловски Јордан од село Лажец, Битолско, 
поднесе тужба до овој суд за 'развод на брак про-
тив Каравиловска, родена Галабоска Воскресие ор 
Струга, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во 
неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од об-4 

јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во противно на истата ќе и биде опре-
делен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 565/72. (641 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на установите, рег. бр. 
585, страна 419, книга III е запишано следно-
то: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Здравствената станица при Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, би-
дејќи се присоединува ион Здравствениот дом на 
Скопје — Скопје, согласно на одлуката бр. 236 од 
10. VI. 1971 година, на советот на работната заед-
ница на Здравствената станица при Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" ,— Скопје, од одржа-
ната седница на 10.. VI. 1971 година, одлуката бр. 
28519 од 16. VI. 1971 година, за давање согласност 
за присоединување на Здравствената станица „Тре-
ска", кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, 
од одржаната седница на 15. VI. 1971 година, и од-
луката бр. 02-7996 од 13. IX.41971 година, на со-
ветот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје 
од одржаната седница на 17. VI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 162 од 19. XI. 1971 година. (2072) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на установите, рег. бр. 
644, страна 759, книга III е запишано следно-
то: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 236 од 10. VI. 1971 година, 
на советот на работната заедница на Здравствената 
станица при Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, од одржаната седница на 10. 
VI. 1971 година, одлуката бр. 28519 од 17. VI. 1971 
година, за давање согласност за присоединување 
на Здравствената станица „Треска", кон Здравстве-
ниот дом на Скопје — Скопје, од одржаната сед-
ница на 15. VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 
од 13. IX. 1971 година, на советот на Здравствениот 
дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 
17. VI. 1971 година, се присоединува Здравствената 
станица при Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 117 од 19. XI. 1971 година. (2073) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на установите, рег. бр. 
345, страна 415, книга II е запишано следно-
то: Се брише од регистарот на установите Здрав-
ствената станица при Градежното претпријатие 
„Пелагонија" — Скопје, населба „13 Ноември" б. б.„ 
бидејќи се присоединува кон Здравствениот дом 
на Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 8175 
од 15. VII. 1971 година, за давање согласност за 
присоединување на Здравствената станица „Пела-
гонија" — Скопје кон Здравствениот дом на Скоп-
је — Скопје, од одржаната седница на 3. VI. 1971 
година, одлуката бр. 7175 од 16. VI. 1971 година на 
Извршниот одбор на Градежното претпријатие „Пе-
лагонија" — Скопје, од одржаната седница на 3. 
VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 
1971 година на советот на Здравствениот дом на 
Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. VI. 
1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 163 од 19. XI. 1971 година. (2074) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на установите, рег. бр. 
644, страна 757, книга III е запишано следно-
то: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 8175 од 15. II. 1971 година, 
за давање согласност за присоединување на Здрав-
ствената станица „Пелагонија" — Скопје, кон 
Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржа-
ната седница на 3. VI. 1971 година, одлуката бр. 
8175 од 16. VI. 1971 година, од одржаната седница 
на 3. VI. 1971 година и одлуката бр. 02-7996 од 13. 
IX. 1971 година, на советот на Здравствениот дом 
на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. 
VI. 1971 година се присоединува Здравствената ста-
ница при Градежното претпријатие „Пелагонија" — 
Скопје, населба „13 Ноември" б. б. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 115 од 19. XI. 1971 година. (2075) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на установите, рег. бр. 
391, страна 609, книга II е запишано следно-
то: Се брише од регистарот на установите Здрав-
ствената станица при Фабриката за стакло и стак-
лена волна — Скопје, бидејќи се присоединува кон 
Здравствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 731-1, од 25. VI. 1971 година, на сове-
тот на работната заедница на Здравствената ста-
ница при Фабриката за стакло и стаклена волна 
— Скопје, од одржаната седница на 25. VI. 1971 
година, одлуката бр. 731-2 од 25. VI. 1971 година, за 
давање согласност за присоединување на Здрав-
ствената станица на Фабриката за стакло и стак-
лена волна — Скопје, од одржаната седница на 
25, VI. 1971 година, и одлуката бр. 02-7996 од 13. IX. 

1971 година, на советот на Здравствениот дом на 
Скопје — Скопје, од одржаната седница на 17. VI. 
1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр, 164 од 19. XI. 1971 година. (2076) 

Окружниот стопански суд во Скопје објаву-
ва дека во регистарот на установите, рег. бр. 
644, страна 757, книга III е запишано следно-
то: Кон Здравствениот дом на Скопје — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 731-1 од 25. VI. 1971 го-
дина, на советот на работната заедница на Здрав-
ствената станица при Фабриката за стакло и стак-
лена волна — Скопје, од одржаната седница на 
25. VI. 1971 година, одлуката бр. 731-2 од 25. VI. 
1971 година, за давање согласност за присоедину-
вање на Здравствената станица при Фабриката за 
стакло и стаклена волна — Скопје, од одржаната 
седница на 25. VI. 1971 година и одлуката бр. 
02-7996 од 13. IX. 1971 година, на советот на Здрав-
ствениот дом на Скопје — Скопје, се присоединува 
Здравствената станица при Фабриката за стакло и 
стаклена волна — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 116 од 19. XI. 1971 година. (2077) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. III. 1972 
година, рег. бр. 4/72 е запишана под фирма: Заед-
ница на здравственото осигурување на работниците 
— Битола. Предмет на" работењето на заедницата 
е да спроведува здравствено осигурување на работ-
ниците. 

Територијалната надлежност на Заедницата ги 
опфаќа подрачјата на општините Битола, Демир 
Хисар и Ресен. 

Заедницата е основана од Собранието на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на ра-
ботниците — Скопје, со одлуката бр. 01-3277/1 од 
6. XII. 1971 година. 

Заедницата ќе ја потпишува Михајловски ѓор-
ѓи, в.д. директор на заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 6/72» (713) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. III. 1972 
година, рег. бр. 5/72 е запишана под назив: Заед-
ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците, со седиште во Битола. Предмет на работе-
њето на заедницата е да спроведува здравствено 
осигурување на земјоделците. 

Територијалната надлежност на Заедницата ги 
опфаќа подрачјата на општините Битола, Демир 
Хисар и Ресен. 

Заедницата е основана од Републичката заед-
ница за социјално осигурување на земјоделците — 
Скопје, со одлуката бр. 01-3349 од 9. XII. 1971 го-
дина. 

Заедницата ќе ја потпишува Михајловски ѓор-
ѓи, в. д. директор на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 7/72. (714) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. IV. 1972 
година, рег. бр. 6/72 е запишано под назив: Ста-
ница за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Струга. Предмет на работењето на ста-
ницата е унапредување на индивидуалното земјо-
делство на подрачјето на општината Струга. 

Станицата е основана од Собранието на општи-
ната Струга, со решението бр. 01-1588/1 од 3. IV, 
1972 година. 

Станицата ќе ја потпишува Елефтерија Пата-
ровска, привремен раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 28/72. (724) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 53, стра-
на 218, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот в. д. директор на Институтот за социолош-
ки и политичко-правни истражувања — Скопје д-р 
Александар Христов, согласно со решението бр. 
01-141 од 22. Ш. 1971 година на работната заедни-
ца му престанува правото за потпишување поради 
разрешување од должност. 

За директор на означениот Институт, согласно 
со одлуката бр. 03-250/2 од 4. X. 1971 година, на ра-
ботната заедница се именува д-р Горѓи Старделов, 
кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сме-
тано од 15. X. 1971 година, во границите на овла-
стувањето. 

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

142 од 29. X. 1971 година. - (1924) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1123, страна 643, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на Услужно-електроинсталатер-
ската задруга „Едисон" — Скопје, ул. „Мирче Ацев" 
бр. 159, се преселува од ул. „Мирче Ацев" бр. 159, 
на ул. „Цветан Димов" бб во Скопје, според реше-
нието У. Бр. 12-31371 од 8. VII. 1970 година, на Со-
бранието на град Скопје — Одделение за инспек-
ции — Санитарна инспекција. 

Досегашниот в. д. директор на Услужно-елек-
троинсталатерската задруга „Едисон" — Скопје, Ле-
ковски Спиров Љубомир е назначен за директор 
со записник на Конкурсната комисија, од одржа-
ната седница на 29. VII. 1968 година кој ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето »сметано од 18. III. 1971 година. 

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

бр. 295 од 8. X. 1971 година. (1842) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 359, страна 1189, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор Мите Коцевски, 
на Хидроелектричната централа „Бабуна" — село 
Богомила е разрешен од должност, со решението 
бр. 01-2 од II. 1971 година, на колективот на Хид-
роелектричната централа „Бабуна", село Богомила, 
и на истиот му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Хидроелектричната центра-
ла „Бабуна", село Богомила е назначен со горе-
цитираното решение бр. 133 од 8. II. 1971 година и 
мислењето на Собранието на општината Титов Ве-
лес Душан Антониевски, кој истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 9. II. 1971 година. 

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

бр. 150 од 30. IX. 1971 година. (1843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните., 
рег. бр. 475, страна 835, книга II е запишано след-
ното: Претпријатието — печатница „Даскал Камче" 
— Кавадарци, согласно со одлуката бр. 284 од 22. 
V. 1970 година, на советот на работната заедница ќе 
го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето, Петров Атанас, шеф 
на книговодство и Јанев Димитар, технички ди-
ректор, заедно со стариот потписник Атанасов Ми-
ли, директор. V, Ј 

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

бр. 721/70 од 27. IX. 1971 година. (1855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 406, страна 7, книга III е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за поправка на земјо-
делски машини, земјоделски услуги, промет со ре-
зервни делови и снабдување на земјоделството со 
механизација „Машиноремонт" — Кавадарци, се 
присоединува Занаетчиско радио-механичарскиот 
дуќан „Бран" — Кавадарци, согласно со одлуката 
бр. 01-1750 од 21. IV. 1971 година, на работничкиот 
совет на Претпријатието „Машиноремонт" — Кава-
дарци и одлуката бр. 36 од 4. V. 1971 година, на 
работната заедница на Занаетчискиот дуќан „Бран" 
— Кавадарци, по пат на референдум. 

^ Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 335, страна 1047, Занаетчиско 
радио-механичарскиот дуќан „Бран" — Кавадарци 
поради присоединување кон Претпријатието „Ма-
шиноремонт" —• Кавадарци, согласно со горенаве-
дената одлука. 

Досегашниот предмет на работа на гореназначе-
ното претпријатие, согласно со одлуката бр. 01-1748/1 
од 21. IV 1971 година на работничкиот совет се 
проширува со следната дејност: 

— радиомеханичарска: набавка и поправка на 
радиоапрати, магнетофони, електрични грамофони, 
појачала, разгласни станици, ТВ апарати и др.; 

— термоелектрични уреди: перални, електрични 
шпорети, правосмукалки, бојлери, нафтени печки, 
термоакумулациони печки и др.; 

—• разладни уреди, поправка на витрини, фри-
жидери и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 671 од 12. X. 1971 година. (1854) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 361, страна 9, книга II е запишано след-
ното: Согласно со решението бр. 01-578/1. од 4. IV. 
1969 година на Општинското собрание — Неготино 
се симнува присилната управа над Фабриката за 
градежни материјали „8 Ноември" — Неготино, а со-
гласно со решението бр. 01-579/1 од 4. IV. 1969 го-
дина на означеното Собрание му престанува пра-
вото за потпишување на присилниот управител 
Фрањо Еделењи, поради разрешување од должност. 

За директор на Фабриката за градежен матери-
јал „8 Ноември" — Неготино, согласно со решение-
то бр. 918 од 26. VI. 1969 година, на работничкиот со-
вет се именува Данаилов Диме кој Фабриката ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето'. 

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

бр. 859 од 14. X. 1971 година. (1856) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 32/71, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола, ул. 
„Иван Милутиновиќ" бб, на Претпријатето за елек-
троводовод и инсталација „Електроводомонт" — 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е ' 
промет со преработки од тутун, вредносници, учи-
лишен прибор, весници и разни списанија, ситни 
индустриски стоки наменети за секојдневна потро-
шувачка (нирнбершки стока) и ел;. 

Раководител на продавницата е Благоја Ко-
чевски. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Електроводомонт" — Скопје, со одлуката бр. 01-869 
од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 356/71. (1553) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 31/71, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола, ул. 
„Прилепска" бб, на Претпријатието за електрово-
довод и инсталација ,;Електроводомонт" — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со преработки од тутун, вредносници, училишен 
прибор, весници и разни списанија, ситни индус-
триски стоки, наменети за секојдневна потрошувач-
ка (нирнбершка стока) и ел. 

Раководител на продавницата е Боге Ива-
новски. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Електроводомонт" — Скопје, со одлуката бр. 01-869 
од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 357/71. (1554) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 34/71, книга Г е за-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ја-
не Сандански" бб, на Претпријатието за електрово-
довод и инсталација „Електронодомонт" — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со преработки од тутун, вредносници, училишен 
прибор, весници и разни списанија »ситни инду-
стриски стоки наменети за секојдневна потрошу-
вачка (нирнбершка стока) и ел 

Раководител на продавницата е Петрески 
Трајко. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Електроводомонт" — Скопје, со одлуката бр. 01-869 
од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 358/71. (1555) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11. VIII. 1971 година, рег. бр. 12/71, книга И е 
запишано под фирма: Складиште во Охрид, ул. 
„7 Ноември" бр. 230, на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" од Скопје. Предмет на рабо-
тењето на складишето е продажба на градежен 
материјал. 

Раководител на складиштето е Ристески Борис. 
Складиштен е основано од Претпријатието за 

дрвна индустрија „Треска" — Скопје, со одлуката 
бр. 02-11861/18 од 24. V. 1971 година на работнич-
киот совет. 

Складиштен ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 282/71. (1556) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. VIII. 1971 година, рег. бр. 11/71, книга II е за-
пишано под фирма: Одморалиште на Комерцијал-
но-инвестиционата банка — Скопје — Претор, Пре-
чанско Езеро. 

Скратена фирма е Одморалиште во Претор на 
КИБ — Скопје; 

Предмет на работењето на одморалиштето е 
укажување услуги на работници со легла за спиење, 
приготвување на топли и ладни јадења за работ-
ниците на КИБ — Скопје и членовите на нивните 
семејства, како и членовите на другите работни 
организации и здруженија и продажба на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, леб, мекици, цигари и 
кибрит. 

Одморалиштето е основано од Комерцијално-
инвестиционата банка — Скопје, со одлуката бр. 
8162 од 29. VI. 1971 година на советот на работната 
заедница. 

Одморалиштето ќе го потпишува Благоја Три-
фуновски, в. д. управник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 354/71. , (1557) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19. VIII. 1971 година, рег. бр. 52/55, книга Ш е 
запишана под фирма: Продавница во село Горно 
Луково, Струга на Земјоделската задруга „Дрим-
кол", село Луково'. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на производи од 
прехранбената индустрија, производи за домашна 
употреба, средства за перење и чистење, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска 
стока во помал обем, електроуреди за домаќин-
ството, електро-акустички и визуелни апарати, ме-
бел и сувомесни производи. 

Раководител на продавницата е Ѓонески Дончо. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Дримкол" — село Луково, со одлуката бр. 
03-37/1 од 12. IV. 1971 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 370/71. (1558) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1427, страна 609, книга VI е запишано след-
ното: Согласно со одлуката на работничкиот совет 
од 30. VI. 1971 година, на Трговското претпријатие 
„Текстилпромет" — Лесковац досегашната фирма 
на Стовариштето во Скопје, ул. „694" бр. 6, која 
гласи: Трговско претпријатие „Текстилпромет" — 
Лесковац — Стовариште — Скопје, се менува и ќе 
гласи: Трговско претпријатие „Текетилпромет" — 
Лесковац — Продавница бр. 45 — Скопје. 

Досегашната дејност — продажба на текстилна 
метража и галантериска стока — продавницата ќе 
ја обавува, на мало, согласно со гореозначената од-
лука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 804 од 23. IX. 1971 година. (1775) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 324, страна 1497, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Комунал-
ното стопанско претпријатие „Тетово" од Тетово, 
согласно со одлуката бр. 0306-125/2 од 23. III. 1971 
година на работничкиот совет и уверението' бр. 
11-2017 од 3, VI. 1971 година, бр. 08-1342 од 7. VI. 
1971 година и 08-1456 од 7. VII. 1971 година на ин-
спекциските служби при Собранието на општината 
Тетово се проширува со следните дејности: водоии-
сталатерски работи во новоградби и други објекти 
со нотажа на санитарни уреди, промет со сите ви-
дови водоводни материјали, мерни инструменти за 
водоводни инсталации на мало и погребни услуги 
и промет, на мало, со нужен материјал за погреби 
според месните обичаи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 781 од 21. IX. 1971 година. , (1776) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 203, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Работничко-
службеничкиот ресторан во Куманово, на Кожара 
„Куманово" — Куманово, Антевски Светислав 
Стојан е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 
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За нов раководител на споменатиот ресторан е 
назначен со решението бр. 04-367/3 од 9. II. 1971 
година на Кожара „Куманово" — Куманово, Деспо-
товски Ѓорги, кој истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Петровски 
Богданов Растислав, в. д. шеф на сметководството, 
сметано од 13. IV. 1971 година. 

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

бр. 375 од 14, VII. 1971 година. (1792) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1079, страна 391, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Скопје ул. „108" бр. 
23, на Индустријата за обувки и пластика „Солид" 
•—• Суботица, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 11. ХИ. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 95 од 30. IX. 1971 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 765, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Само-
стојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Погон „Банат" — Скопје, 
при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско 
поле" — Скопје, согласно со одлуката бр. 7160 од 
21. IX. 1970 година на работничкиот совет на Пого-
нот „Банат" — Скопје се проширува со посредува-
ње во внатрешно-трговскиот промет за сите артик-
ли од досегашната регистрација на погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 848/70 од 22. IX. 1971 година. (1797) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 454, страна 394, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставништ-
вото во Скопје, кеј „13 Ноември", кула IV на „Ис-
кра Комерце" — Љубљана, во Здружено претпри-
јатие „Искра" —• Крањ ,Богоев Богоја, со решение-
то од 1. IX. 1971 година е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на споменатото претпријатие, со 
решението на „Искра Коммерце" — Љубљана — 
Одбор за пословна политика од 2. VI. 1970 година1 

е назначен Марко Георги Дамески, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето ,од 2. X. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 780/70 од 28. IX. 1971 година. (1808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 757, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Самостојната организација на здружен 
труд — Ресторан на Хотелското претпријатие „Ма-
кедонија турист" — Скопје ,со седиште во село 
Петровец, согласно со одлуката бр. 45/70 од 7. VII. 
1970 година на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 14 од 20. IX. 1971 година. (1810) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 673, книга VI е запишано след-

ното: Предметот на работата на Самостојната орга-
низација на здружен труд со својство на правно 
лице — Погон „Агросервис" — Скопје, на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Скопско поле" — 
Скопје — Организација во состав на Здружениот 
земјоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени производи 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 0201/284 од 19. 
IV. 1971 година на работничкиот совет на комби-
натот „Скопско поле" — Скопје се прецизира како 
што следи: 

— ремонт и поправка на трактори, земјодел-
ски машини и други машини како и сите видови 
моторни возила вклучувајќи ги и електромоторите 
и авто-инсталациите; 

— промет со сите видови моторни возила, зем-
јоделски машини и резервни делови на големо и 
мало ,како и опрема на сообраќајот, потоа снабду-
вање со нафта и нејзините деривати преку својата 
разнесувачка служба и бензински пумпи; 

— ќе произведува резервни делови и опрема за 
моторни и други возила како и за земјоделски ма-
шини; 

—• изработува техничка и друга документација 
за добивање на инвестициони заеми, односно кре-
дити за набавка на средства за земјоделската и 
останатата механизација; 

•— обавува сервисна служба за други организа-
ции кои произведуваат и продаваат моторни и зем-
јоделски машини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 475 од 30. IX. 1971 година. (1798) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „Бит па-
зар", барака бр. 19, на Претпријатието за промет со 
индустриски стоки „Скопски магазин" — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 0201-3114 од 3. IX. 1971 го-
дина на работничкиот совет од одржаната седница 
на 26. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 701 од 14. IX. 1971 година. (1811) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 672, страна 1673, книга I е запишано след-
ното: Од Трговското претпријатие „Кооператива" — 
увоз-извоз — Скопје е симната присилната управа 
со протекот на рокот од една година, односно на 
3. II. 1970 година. 

На присилниот управител Трпчевски Ристо му 
престанува правото на потпишување поради раз-
решување од должност, согласно со одлуката бр. 
03-889 од 25. И. 1970 година на работничкиот совет. 

Трговското претпријатие. „Кооператива" — увоз-
извоз — Скопје, на 3. II. 1970 година избра органи 
на самоуправување, согласно со записникот од одр-
жаната седница на работничкиот совет од 3. И. 
1971 година. 

За в. д. директор на означеното претпријатие; 
согласно со горенаведената одлука и одлуката бр. 
04-899 од 20. II. 1970 година се именува Таневски 
Томо Димитар, кој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, заедно- со Марковски Иван и Китановска 
Надежда. 

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

бр. 960 од 5. X. 1971 година. (1857) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 285, страна 471, книга VI е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие „Вардар" — 
увоз-извоз — Скопје се присоединува Трговското 
претпријатие, на големо и мало, „Кооператива" ,— 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Претпријатието „Вардар" — Скопје, од 12. 
III. 1971 година, и одлуката на работничкиот совет 
на претпријатието „Кооператива" — Скопје, од 15. 
IV. 1971 година, донесена по пат на референдум. 

Присоединувањето се смета од 1. V. 1971 година. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 672, страна 1673, книга V, Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Коопера-
тива" — Скопје поради присоединување^ кон Тр-
говското претпријатие „Вардар" —1 увоз-извоз — 
Скопје, согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 433 од 5. X. 1971 година. (1858) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. IX. 1971 година, рег. бр. 60/70, книга I е за-
пишано следното: Се запишува конституирањето на 
Самостојниот погон за производство на амбалажен 
материјал, за потребите на тутуновата индустрија 
— Демир Хисар, Самостојна организација на здру-
жен труд со својство на правно лице на Здруже-
ното претпријатие „Југо тутун" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 416/71. (1898) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. IX. 1971 година, рег. бр. 13/68, книга II е 
запишано конституирањето на Претпријатието за 
аеродромски услуги „Аеродром" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 408/71. (1899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1058, страна 265, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Монтажно-ин-
сталатерско услужната задруга „Искра" — Скопје, 
Димитровски Димче, согласно со одлуката бр. 298 
од 8. IX. 1971 година на работничкиот совет му 
престанува правото на потпишување поради раз-
решување од должност. 

За директор на назначената задруга, согласно со 
горенаведената одлука, се именува Секуловски Пе-
ро, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 910 од 13. X. 1971 година. (1859) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1203, страна 1077, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Градеж-
ната работна организација „Балкан градба" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 02-25/2 од 4. II. 
1971 година на работната заедница се проширува 
со: молерофарбарска, електроинсталатерска и сто-
ларска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 184 од 13. X. 1971 година. г (1861) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 375, страна 1511, книга V е запишано след-
ното: Над Хемиската индустрија „Пролетер" — 
Скопје, со решение на Собранието на град Скопје 
донесено на 28-та заедничка седница на Градскиот 
собор и сите собори на работните заедници од 10. 
IX. 1971 година, се определува присилна управа во 
траење од една година. 

За присилен управник се назначува Цицковски 
Горѓи кој Хемиската индустрија „Пролетер" — 
Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со члено-
вите на одборот за присилна управа Јосиф Гоцев 
и Владо Георгиев, како и в. д. раководителот, на 
стопанско-сметководинот сектор — Лилјана Геор-
гиевска. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашниот потписник на Индустријата 

Филевски Марко, в. д. генерален директор, согла-
сно со одлуката бр. 4385 од 20. IX. 1971 година на 
одборот на присилната управа, му престанува пра-
вото на потпишување поради разрешување од 
должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 941 од 14. X. 1971 година. (1862) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 31. VIII. 1971 година, рег. бр. 9/61, книга I е 
запишано следното: Претпријатието за промет, ре-
монт и сервис „Механика" — Битола, се става под 
присилна управа. Во одборот за присилна управа 
се: за претседател Тодор Димитровски, директор 
на Претпријатието „Авторемонт" — Битола и за 
членови Павле Христовски и Томе Трајковски. 

Претпријатието механика „Битола", го претста-
вува и потпишува Тодор Димитровски, а во негово 
отсуство Павле Христовски. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието бр. 01-2075/2 од 29. VI. 1971 година на Собра-
нието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.' 
бр. 330/71. (1900) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 31. VIII. 1971 година, рег. бр. 9/63, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Андоновски Н. Борис, шеф на 
сметководството на Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, за ре-
монт, сервис и промет „Аутопромет" — Битола, на 
„Аутомакедонија" — Скопје. 

Се овластува за потпишување Анастасовски Л. 
Методија, шеф на сметководството, покрај досе-
гашните Димитровски Тодор, директор и Тасевски 
Томе, технички раководител, да го потпишува „Ау-
торемонт" — Битола. Потписот е колективен со 
најмалку два потписа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 400/71. (1901) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14. IX. 1971 година, рег. бр. 1/65, книга I е зани-
шано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Разнопро-
мет" — Битола уште со: увоз-извоз на малограни-
чен промет со Грција и тоа со жива стока. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Трговското претпри-
јатие на големо и мало „Разнопромет" — Битола од 
13. IX. 1971 година и решението бр. 04-3645/1 од 13. 
IX. 1971 година на Пазарната инспекција при Со-
бранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 418/71. (190'2) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. VIII. 1971 година, рег. бр. 6/69; книга II е за-
пишано следното: Продавницата во Охрид, на ул. 
„Борис Кидрич" бб, на Комбинатот за изработка на 
облека „Борац" — Травник, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 4 од 15. II. 1971 година на работничкиот 
совет на Комбинатот „Борац" — Травник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 394/71. (1903) 

Се овластува за потпишување Главинчев Иван,, 
директор на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 423/71. . (1914) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. IX. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата во село Косел, на Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, Крсте На-
умовски се менува. За раководител е поставен Ри-
сто Наумовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 413/71. V (1905) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. VIII. 1971 година, рег. бр. 36/68, книга I е 
запишано следното: Организацијата во состав за 
производство и обработка на тутун — Охрид, на 
Здруженото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје, 
се присоединува кон Тутунскиот комбинат — 
Прилеп. 

Организацијата во состав за производство и об-
работка на тутун — Охрид на Здруженото прет-, 
пријатне „Југо-тутун" — Скопје престана со сво-
јата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, што го води овој суд, поради 
присоединување кон Тутуновиот комбинат — 
Прилеп. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката бр. 02,-397 од 22. IV. 1971 година на работ-
ничкиот совет на Организацијата, во состав за 
производство и обработка на тутун — Охрид и од-
луката бр. 02-3109/1 од 5. V. 1971 година на работ-
ничкиот совет на Тутуновиот комбинат —• Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 367/71. (1904) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. IX. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е . 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата бр. 32 во Охрид, на Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид Ремзи Ај-
дар се менува. За раководител е поставен Керим 
Муса. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 430/71. (1906) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. IX. 1971 година, рег. бр. 12/59, книга III е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Охрид (кај бензинската пумпа), на 
Прехранбениот комбинат „Жито Македонија" — 
Скопје — Филијала во Охрид, уште со: промет на 
разни видови чоколада, бонбони, наполитано, ме-
сни конзервирани производи и безалкохолни пија-
лоци. 

Раководител на продавницата е Спирова Пав-
лина. " » 

Овие промени се извршени врз основа на одлу-
ката бр. 02-365 од 14. IX. 1971 година од работнич-
киот совет на „Жито Македонија" — Филијала — 
Охрид и решението бр. 06-Д924 од 24. VIII. 1971 го-
дина на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 425/71. (1908) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 31. VIII. 1971 година, рег. бр. 12/6'6, книга II е 
запишано следното: Се менува фирмата на Работ-
ничкото синдикално одморалиште во Охрид на Хе-
миско-електрометалуршкиот комбинат „Југохром" 
— Јегуновце и гласи: Хотел „Ривијера" — „Југо-
хром" — Охрид (хотел од „Д" категорија). 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работната заедница на Работничкото одмо-
ралиште — Охрид од 27. V. 1971 година, одлуката 
бр. 03-4882 од 21. VII. 1971 година од Хемиско-елек-
трометалуршкиот комбинат „Југохром" — Јегунов-
це и решението бр. 06-2313 од 25. VIII. 1971 година 
на Одделението за инспекциски служби на Собра-
нието ка општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 350/71. (1910) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. VIII. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III 
е запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата во Охрид, ул. „Даме Груев" бр. 121, 
на Трговското претпријатие „Охридски магазин" — 
Охрид Ибраим Ибраими се менува. За раководител 
е поставен ѓорѓи Размоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 395/71. (1907) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16. IX. 1971 година, рег. бр. 54/55, книга III е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Анастас Дуфета Башуроски, 
в. д. директор на Дрвниот комбинат „Караорман" — 
Струга. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1187, страна 652, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в. д„ директор на Производ-
ното услужно, економско-пропагандно претприја-
тие „8 Март" — Скопје, Димитровска Даринка, со-
гласно со одлуката бр. 605 од 19. X. 1971 година на 
работната заедница и престанува правото за потпи-
шување поради разрешување од должност. 

За нов в. д. директор на Производното услуж-
но, економско-пропагандно претпријатие „8 Март" 
— Скопје, согласно со горенаведената одлука се 
назначува Божидар Медаров, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 1002 од 22. X. 1971 година. (1943) 

О Г Л А С 

Решението на Комисијата за утврдување на 
работен и посебен стаж при бившата Теаречка оп-
штина од 20. XI. 1964 година, со кое одлучила да 
се на Саити Камила Фетула од село Нераште ут-
врди во работен стаж како рударски работник во 
ефективно траење од 7 години и 4 месеци и 21 ден, 
се огласува за неважно. 

. Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 469/68 
од 17. V. 1972 година. (51) 
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КОНКУРСИ 
Советот на .Економскиот факултет во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

1. За избор на наставници 

а) во постојан работен однос по предметите: 
— Право (стопанско, облигационо и трудово) 
— Стопанска историја 
— Економика на инду етри јата 
— Финансиски систем на СФРЈ 
— Анализа на работењето на претпријатијата 
— Технологија со познавање на стоките 
— Теорија на трошоците 
— Стопанска статистика во претпријатијата 
— Основи на економетрија 
— Техника на надворешна трговија со деви-

зен систем 
— Социологија (преизбор) 
— Француски јазик (преизбор). 

б) во дополнителен работен однос по предметите: 
<— Француски јазик 
— Англиски јазик. 

2. За избор на асистенти во постојан работен од-
нос по предметите: 

— Социологија 
— Стопанска историја 
— Политичка економија (преизбор) 

Условите за избор се регулирани со член 232, 
234, 235 и 236 од Статутот на Економскиот факул-
тет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
факултетот во рок од 15 дена од денот по објавува-
њето на конкурсот. 

Извршниот одбор на Медицинскиот центар — 
Охрид, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните слободни 

работни места и тоа: 

— за лекар специјалист по радиологија 1 
— за лекар специјалист по гинекологија 

и акушерство 1 
— за лекар специјалист по фтиза 1 
— фармацевт 1 

Кандидатите за овие работни места треба да ги 
исполнуваат општите услови предвидени со ОЗРО 
и општите акти на Центарот, како и да се лекари 
специјалисти од соодветната гранка на медицината, 
со најмалку 2 години работно искуство-. 

Молбите таксирани и со приложена потребна 
документација да се достават до Медицинскиот цен-
тар — Охрид. 

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

Медицински центар — Охрид 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за давање на кредити од сред-
ствата на штедните влогови кај Поштен-
ската штедилница —• — — — — — 521 
Одлука за формирање Совет на Година-
та на квалитетот — — — — — — 522 
Одлука за именување н!а претседател и 
членови на Советот на Годината на ква-
литетот —• •— — — — — — — — 522 

Јбдлука за изградба на Воспитно-попра-
вен дом во Тетово — — — — — — 522 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата претседател и членови и 
именување претседател и членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд 
на научно-истражувачка работа — — 522 
Решение за именување на претседател и 
членови на Републичката комисија за 
утврдување на катастарскиот приход 523 
Решение за разрешување од должност 
помошник републички секретар за внат-
решни работи — — — — — •— — 523 
Решение за назначување помошник-ди-
ректор на Републичкиот завод за унапре-
дување на школството — —• — — — 523 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 55/71 од 21 јуни 1972 година — — 523 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

Одлука за организација на Стручната 
служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија 524 
Одлука за утврдување на Финансискиот 
план на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување за 1972 година 526 
Одлука за утврдување Финансискиот 
план на Фондот за решавање на станбе-
ните потреби на корисниците на старо-
сна, инвалидска и семејна пензија за 1972 
година — — — — — — — — — 526 
Одлука за височината на средствата што 
од Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување во 1972 година задол-
жително се издвојуваат за резервите на 
Фондот и за височината на постојниот 
дел на сигурносна^ резерва на тој фонд 527 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за обезбедување на продолже-
но пензиско и инвалидско осигурување и 
за пресметување и плаќање на придоне-
сот за продолжено осигурување — —• 527 
Одлука за именување директор на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија — — , — 528 
Одлука за именување заменик-директор е 
на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија — — 528 
Одлука за именување помошник-дирек-
тор на Заедницата на .пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија 528 
Одлука за именување помошник-дирек-
тор на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија 528 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за мерилата и начинот на оп-
ределување парични износи на кои зана-
етчиите се осигуруваат и служат како 
основ за плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување и определување 
на парични надоместоци — — — 529 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
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