
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 9 ноември 1974 
С К О П Ј E 

Број 42 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

491. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за ос-

новање на организација за приредување игри на 
среќа („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА ЛОТАРИ-

ЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на проценти за 
распределба на приходите на Лотаријата на Маке-
донија во 1974 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/74), во точката 1, алинеја 1 бројот 35,44% се 
заменува со бројот 35,00%, а во алинеја 3 бројот 
21,00% се заменува со бројот 21,44%. 

2. Во точката 2 по зборот одлука, запирката се 
заменува со точка, а зборовите до крајот на овој 
став како и ставот 2 се бришат. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2331/1 Претседател 
1.Х.1974 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с.р. 

492. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ос-

новање на организација за приредување игри на 
среќа („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ 
НА СОЦИЈАЛНО - ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

И ЗА РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 
1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на корисни-
ците и износот на средствата за финансирање на 
целите на ооцијално-хуманитарните дејности и за 
развој на физичката култура во 1974 год. („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/74), ставот 2 од точката 
3 се менува и гласи: 

„Ако Лотаријата на Македонија оствари приход 
поголем од износот утврден со финансискиот план 
за 1974 година, разликата на повеќе остварениот 
приход од делот што ќе им припадне на органи-
зациите од точката 1 на оваа одлука ќе им биде 
распределена на тие организации според нивното 
учество во користењето на средствата распоредени 
со оваа одлука". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2331/2 Претседател 
1.Х.1974 година на Извршниот совет, 

' Скопје Благој Попов, с.р. 

493. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за финансии Страшко Кралевски, советник 
во Секретаријатот. 

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

Бр. 12-2495/1 Претседател 
1.Х.1974 година на Извршниот совет 

Скопје Благој Попов, с.р. 

494. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

шумите („Службен весник на СРМ" бр. 20/74), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНАТА 
ВРЕДНОСТ НА ИСЕЧЕНАТА ДРВНА МАСА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГЕ-

НЕРАЦИЈА НА ШУМИТЕ 

Член 1 
Утврдување на продажната вредност на исе-

чената дрвна маса и пресметувањето на средства-
та за регенерација на шумите се врши по основни 
организации на здружен труд што стопанисуваат 
со шумите на начин определен со овој правилник. 

Член 2 
Продажната вредност на исечената дрвна ма-

са, без оглед под кои услови е продадена, ќе се 
продаде или ќе се отстапи (на корен, на извозен 
пат, на склад или ел.), се утврдува според продаж-
ната вредност на одреден шумски сортимент ф р а н -
ко-утоварено во камион на извозен пат во шума. 

Член 3 
Продажната вредност на исечената дрвна ма-

са се утврдува според видот на дрвото и квали-
тетот на сортиментот произведен од исечената дрв-
на маса. 

Член 4 
Во случај кога, основната организација на здру-

жениот труд што стопанисува со шуми не врши 
продажба на исечената дрвна маса односно оддел-
ни шумски сортименти на извозен пат во шума, 
тогаш за тие сортименти ќе се применува цената 
утврдена со самоуправна спогодба помеѓу органи-
зациите на здружениот труд. 

Член 5 
Продажната вредност на исечената дрвна маса 

се утврдува за сите произведени шумски сорти-
м е н т без оглед дали истите се продадени односно 
реализирани или не во текот на годината. 

Количината на исечената дрвна маса се утвр-
дува според податоците од книговодството (кар-
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тици, пописни листи, фактури, дозволи за сеча, 
приемници за исечена дрвна маса и друга евиден-
ција). 

Продажната вредност на бесправно исечената 
дрвна маса се утврдува само за количината на 
дрвната маса од извршените пресуди на надлеж-
ниот суд односно орган. 

Член 6 
Пресметувањето на средствата за регенера-

ција на шумите се врши на тој начин што на 
утврдената вредност на исечената дрвна маса како 
основица, согласно одредбите од претходните чле-
нови, се применува стапката за насочување на 
средствата за регенерација на шумите утврдена со 
Законот за шумите односно утврдена од основната 
организација на здружениот труд што стопанисува 
со шумите, доколку е поголема од утврдената со За -
конот за шумите. 

Член 7 
Пресметување на вредноста на исечената дрв-

на маса и на средствата за регенерација на шуми-
те се врши полугодишно. 

На крајот на календарската година (31 декем-
ври) се врши конечно пресметување на вредноста 
на исечената дрвна маса и на средствата за реге-
нерација на шумите. 

Член 8 
Основните организации на здружениот труд 

што стопанисуваат со шуми, за пресметување на 
вредноста на исечената дрвна маса и на средства-
та за регенерација на шумите, водат книга за еви-
денција на вредноста на исечената дрвна маса и 
на средствата за регенерација на шумите, во која 
секој шумски сортимент поодделно се евидентира по 
вид, квалитет, количина, вредност и по главни ви-
дови дрвја и се пресметува износот на средства-
та за регенерација на шумите. 

Составен дел на овој правилник е образецот на 
книгата за евиденција на вредноста на исечената 
дрвна маса и на средствата за регенерација на 
шумите. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 09-2509/1 Републички секретар 
16.Х.1974 година за земјоделство и шумарство, 

Скопје д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

Формат 210 х ЗОО мм. 

К Н И Г А 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРОДАЖНАТА ВРЕДНОСТ 
НА ИСЕЧЕНАТА ДРВНА МАСА И НА СРЕД-

СТВАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИТЕ 

Едини-
чна 

мера 
Коли-
чина 

ТТ^одаж. вред. Ознака 
за из-
ворот 
на го-
дат. 

Ред. 
бр. 

1 Вид на шум- I В и д н а 
синот сортимент дрВОхо 

и квалитетот 

Едини-
чна 

мера 
Коли-
чина 

По еди-
ница 

Вкуп. 
(5x6) 

Ознака 
за из-
ворот 
на го-
дат. 

Ред. 
бр. 

1 Вид на шум- I В и д н а 
синот сортимент дрВОхо 

и квалитетот 

Едини-
чна 

мера 
Коли-
чина 

динари 

Ознака 
за из-
ворот 
на го-
дат. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вкупна продажна вредност на исечената дрвна ма-
са динари 
Стапка за пресметување на средствата за регене-
рација на шумите °/о 
Износ на средствата за регенерација на шумите 
динари 

495. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 20/74), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ШУМСКИ РЕД 

Член 1 
Преземањето соодветни мерки (шумски ред) со 

цел да се обезбеди природно подмладување и заш-
тита на шумите од појава на пожари и ширење на 
штетни инсекти и растителни болести, од штетното 
дејство на ветерот, снегот и други елементарни не-
погоди, како и заштита на шумското земјиште, се 
врши според одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Шумскиот ред се воведува и одржува: 
1. Во сечишта во време на сеча на стебла озна-

чени за сеча, како и во време на нивната обра-
ботка; 

2. Во шуми каде се вршат мелиоративни сечи 
и нега на насадите (ресурекциони сечи, чистење 
и прореди); 

3. При искористување на стебла оштетени од 
елементарни непогоди (извали, ветроломи, гром, 
оган, суша, мраз и слично) и стебла кои се бес-
правно исечени или оштетени; 

4. При отклонување на стебла и нивни дело-
ви нападнати од штетни инсекти и растителни бо-
лести; 

5. При искористување односно отклонување на 
суви и полусуви стебла, сува лежечка дрвна маса 
и отпадоци од сеча и обработка на исечено дрво 
(високи пенушки, вршинки, гранки, кора, иверки 
и слично); 

6. При изнесување на исечено дрво од сениште 
односно стовариште во шума (потурнување, тум-
бање, влечење, извоз со коли и други транспортни 
средства, точила — рижи и слично). 

Шумскиот ред се воведува веднаш, а најдоцна 
во рок од еден месец, по завршувањето на работи-
те со кои е нарушен. 

Член 3 
Соборување на стебла при сеча се врши во 

правец и на начин на кој исеченото стебло со па-
ѓањето најмалку ќе ги оштети околните стебла, 
подмладокот и земјиштето, а и самото најмалку ќе 
се оштети. 

На стрмните терени стеблата не смеат да се 
соборуваат во правец на падината. 

Член 4 
Висината на пенушката на исечените стебла, 

мерена од страна, не може да биде поголема од 
% од дебелината на истата. 

Знакот на ознаката што е ставен на дното од 
стеблото мора по сената да остане неоштетен на 
пенушката. 

Член 5 
Обработката на исечените стебла се врши по 

правило на просторот на сечиштето каде што има 
најмалку подмладок и од каде постои можност за 
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најлесно изнесување на производите од шумата, а 
при тоа најмалку да се оштети подмладокот, шум-
ското земјиште и произведениот шумски сортимент. 

Член 6 
По сената и обработката на означените стебла 

се врши преглед на сечиштето, при што дополни-
телно се означуваат за сеча стеблата што се мош-
не оштетени при сената и стеблата на кои се за-
качени исечени стебла. 

Член 7 
Изнесувањето на шумските сортимента од шу-

ма до времено стовариште или извозен пат (дотур) 
се врши по претходно утврдени патишта и прав-
ци по кои ќе има наЈ малку оштетувања. 

Дотур на шумските сортимента на терени под-
ложни на ерозија и лизгавишта или на земјишта 
што лесно се оштетуваат односно соголуваат, може 
да се врши само со жичари или други технички 
средства кои го заштитуваат тоа земјиште. 

Член 8 
На пенушките од четинарските видови дрвја 

веднаш по завршување на сената им се олупува 
• кората. 

Кората на дрвната маса се лупи и од исече-
ните четинарски видови дрвја со дебелина над 7 
см, доколку таа не се изнесе од шумата во рок 
од еден месец по извршената сеча. 

Член 9 
На површини каде поголем број на стеблата 

се оштетени од елементарни непогоди, сечењето и 
обработката на стеблата и воведувањето шумски 
ред се врши веднаш по настанување на оштету-
вањето, како и во редовните сечишта. 

Член 10 
Сложување и оставање на шумски сортимента 

и гранки не смее да се врши во поројни корита, 
на шумски патишта и патеки. 

Член 11 
Исечено или паднато стебло што го нападнале 

штетници се очистува од гранките, а на иглолисни 
видови им се олупува и кората на пенушката и 
дебловината над 7 см. дебелина, а потоа кората и 
гранките контролирано се запалуваат или се тре-
тираат со хемиски средства. 

Член 12 
По завршување на сената односно мелиоратав-

но одгледните мерки и обработката на исечените 
стебла во шумски сортимента кората и гранките 
се сместуваат на помали купишта, така што да 
не му пречат на подмладокот или обновата на шу-
мата, доколку нема опасност од пожар. 

Член 13 
Во шуми загрозени од пожар редовно се отстра-

нуваат сувите стебла, лежевината, гранките и друг 
запалив материјал. 

За состојбата од претходниот став се вршат 
проверувања најмалку еднаш годишно. 

Член 14 
Споредни шумски производи (плодови и семе, 

трева, сува шума, мов и др.) се собираат на начин 
со кој не се прават штети на подмладокот, садни-
ците, шумските стебла, гранките, уредувачките и 
другите знаци, како и на други шумски објекта. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за шум-
ски ред („Службен весник на СРМ" бр. 9/70). 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 09-2510/1 
16.Х.1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

496. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 20/74), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 

НА ИСПРАТНИЦА ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО 

Член 1 
Жигосување и издавање на испратница за исе-

чено дрво (испратница) се врши на начинот опре-
делен со одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Жигосувањето се врши со шумски жиг (чекан-

че) во тркалезен облик со пречник од 32 мм во кој 
е испишан називот и седиштето на организацијата 
на здружениот труд што стопанисува со шуми од-
носно собранието на општината. 

Организацијата на здружениот труд што сто-
панисува со шуми може да изврши нумерирање на 
жиговите што ќе се употребуваат по одделни 
ООЗТ, со арапски броеви во средината на жигот. 

Член 3 
Жигосување на шумските сортимента се врши 

и тоа: 
а) ка ј техничко дрво во обла-непреработена, 

цепена или делкана состојба, жигот се втиснува 
на секое парче, на двете челни страни; 

б) ка ј целулозното, танинското, огревното и 
другото просторно дрво жигот се втиснува на че-
лото на облицата или цепаницата најмалку на 
30% од вкупната количина; организацијата односно 
органот надлежен за вршење жигосување може да 
определи и поголем процент на жигосување; 

в) ка ј останатите шумски сортимента кои по-
ради мали димензии не можат поединечно да се 
жигосаат, се втиснува еден жиг на најпогодно 
место на снопот, товарот и слично. 

Член 4 
При ставање на отасок на жигот се употребува 

боја. Организациите на здружениот труд што сто-
панисуваат со шуми употребуваат наизменично, 
една година сина, една година зелена боја, а оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на шумарството употребува наизменично, една 
година црна, една година црвена боја. 

Член 5 
Жигосувањето се врши непосредно пред изне-

сување на дрвото од шумата односно пред него-
вото превезување. 

Член 6 
Се смета дека дрвото не е жигосано ако ж и -

госувањето не е извршено според одредбите на овој 
правилник. 

Член 7 
Испратницата е еднообразна за целата Репуб-

лика и се издава според образецот кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 8 
Испратницата се издава за количината на дрво 

што може да се пренесе или превезе само со едно 
преносно односно превозно средство (коњ, кола, 
санка, камион, вагон и слично). 
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Член 9 
Испратницата има важност само за еден превоз 

со определено превозно средство и тоа на релаци-
јата и во рокот определен за изнесување односно 
превезување. 

Член 10 
Рокот на важноста на испратницата го опре-

делува нејзиниот издавач во секој конкретен слу-
чај во зависност од времето потребно дрвото да 
се изнесе од шумата односно да се превезе до опре-
деленото место. 

Рокот на важноста на испратницата не може 
да се продолжува. По истекот на рокот, доколку 
испратницата не е искористена се заменува со но-
ва. 

Член 11 
Испратницата се изготвува во два еднообразни 

примероци. 
Член 12 

Се смета дека дрвото не е снабдено со испрат-
ница кога истото не одговара на означеното во ис-
пратницата, кога се пренесува односно превезува 
со превозно средство кое не е означено во испрат-
ницата, кога рокот на испратницата е изминат или 
кога таа е искористена со еден превоз. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на вршење на жигосување и издавање испрат-
ница за исечено дрво („Службен весник на СРМ" 
бр. 37/68). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-2511/1 
16.Х.1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

Превозот на дрвото се врши со 
Оваа испратница важи само за еден превоз од 
ден до 19 година 
Издадено на ден 19 година 
Формат 210 х 150 мм 

Потпис на одговорното лице, 

497. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 20/74), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКА 

ЗА СЕЧА 

Член 1 
Одбирање и одбележување на стебла за сеча 

(ознака за сеча) се врши на начинот определен со 
овој правилник. 

Член 2 
Ознака за сеча се врши: 
1. стеблимично, кога за сеча се одбираат и од-

бележуваат поединечни стебла, и 
2. површински, кога за сеча се одбележува од-

редена површина на која е предвидена чиста сеча. 

Член 3 
Стеблимична ознака за сеча се врши со втис-

нување на шумски жиг (чеканче) на дното на стеб-
лото, односно на една од подебелите коренови ж и -
ли и на деблото на градна височина. 

На стеблата во високите шуми во општествена 
сопственост, покрај шумскиот жиг се втиснува и 
реден број. 

По исклучок, на тенките стебла на кои не мо-
ж е да се втисне реден број се втиснува само шум-
ски жиг, а на оние стебла на кои не може да се 
втисне ни жиг на деблото односно на дното на 
стеблото (кај чистење, прореди и ел.), стеблата за 
сеча ќе се означат со засечување на кората, или 
боење со боја на градна височина. 

Член 4 
Шумскиот жиг и редниот број од претходниот 

член се втиснуваа! на глатки засеци во здраво др-
во еден до друг. 

Засекот на деблото на градна височина се пра-
ви на страната што се наоѓа во правецот на дви-
жењето на ознаката, до колку таа се изведува на 
рамен терен, а на стрмните терени засекот се пра-
ви на горната страна на стеблото во правецот на 
брегот. 

Засекот на дното на стеблото односно на една 
од подебелите коренови жили, се засечува што по-
блиску до земјата и се наоѓа на спротивната стра-
на од засекот на деблото на градната височина. 

Член 5 
При ставање на шумскиот жиг работните ор-

ганизации употребуваат боја наизменично, една 
година сина една година зелена боја, а општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
шумарството употребува наизменично, една годи-
на црна, една година црвена боја. 

Член 6 
При вршење на ознака за сеча првенствено се 

опфаќаат стеблата кои се нападнати од штетни 
инсекти и болести, навалени, искршени, гнили, су-
во врвни, суви истоштени, стари со слаби технич-
ки својства и останати што го успоруваат разви-
токот на подобрите стебла. 

Член 7 
Површинската ознака за сеча се врши на тој 

начин што се утврдува површината предвидена за 
чиста сеча и се одбележува граничната линија на 
таа површина. 

Одбележувањето на граничната линија се вр-
ши со видливи знаци на рабните стебла (засечу-
вање, заделкување или боење со боја) со боење на 
камен или на стари здрави пенушки, со копање 
на ендеци, со поставување на столбови, хумки и ел. 
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На рабните стебла се втиснува и шумски жиг 
на начинот определен во член 3, 4 и 5 од овој пра-
вилник. 

Член 8 
За извршената стеблимична односно површин-

ска ознака за сеча се води книга на ознака за се-
ча чиј образец е составен дел на овој правилник. 

При стеблимичната ознака за сеча за секое 
означено стебло над 10 см. дебелина на градна 
височина во книгата на ознака за сеча се внесу-
ваат следните податоци: реден број, вид на дрво, 
пречник на градна височина во см., височина на 
стебла во м и бруто дрвна маса во мз. 

При површинската ознака за сеча во книгата 
на ознака за сеча се внесуваат податоци за цела 
парцела и тоа: реден број на парцелата, вид на 
дрвја, површина во ха и бруто дрвна маса во м3. 

Книгата на ознака за сеча по нејзината упо-
треба се приложува кон шумскостопанската основа 
односно програмата за унапредување на шумите. 

Член 9 
Шумскиот жиг (чеканче) за ознака на сеча има 

тркалезен облик оо пречник од 32 мм. во кој е 
испишан називот и седиштето на организацијата 
на здружениот труд што стопанисува со шуми, 
односно собранието на општината. 

Организацијата на здружениот труд што стопа-
нисува со шуми може да изврши нумерирање на 
чеканчето од претходниот став со арапски броеви 
во средината доколку се употребува во одделни 
оозт. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на вршење дознака („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/70). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бпој 09-2512/1 
16.Х.1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

Формат 150 х 210 мм 

КНИГА НА ОЗНАКА ЗА СЕЧА 

498. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРЖ" бр. 20/74), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 

Според овој ценовник се определува висината 
на надоместокот на штети на шума настанати со 
сеча или оштетување на стебла, противправно при-
свој ување на соборено, прекршено или нава лено 
стебло, оштетување или уништување на природен 
подмладок или садници во шума, на шумски зем-
јишта и голини и противправно присвојување на 
споредни шумски производи (шумско семе и пло-
дови, лековити растенија, пасење, брстење, жела-
дење и др.). 

II 
За противправно исечено стебло односно за 

противправно присвоени исечено, прекршено или 
навалено стебло или дел од стебло, висината на 
надоместокот на штетата се одредува: 

1. за техничко обло дрво: 

Реден 
број Вид на дрво Висина на надоместок на 

штета за 1 м3/дин. 

1. Орев 4.000 
2. Јасен, јавор, брест, диви овошки 3.000 
3. Даб 2.400 
4. Бука, багрем, костен 2.000 
5. Останати тврди лисјари 1.500 
6. Меки лисјари 1.500 
7. Црн бор, бел бор, молика 2.500 
8. Смрека, ела 2.400 
9. Останати четинари 2.000 

2. за огревно дрво: 

Висина на штетата за 1 просто-
рен метар/дин. 

Реден в И д н а дрво За др~$о од За др^о од 
стебла без стебла со 
техничка техничка др-

дрвна маса виа маса 

1. Даб, бука и костен 500 800 
2. Останати тврди лимари 400 500 
3. Меки лисјари 250 ЗОО 
4. Четинари ЗОО ЗОО 
5. Пенушки и ветки под 7 см 150 150 

Под техничко обло дрво во смисла на овој 
ценовник се подразбираат делови од обло дрво со 
должина над 1 метар од кои најмалку 30% можат 
да се употребат за пиланско производство или за 
други технички цели, како и ситно техничко др-
во кое може да се употреби за колци за лозја, 
ластегарки, стожери, стапови, држалки, летви, 
прачки за кошници, метли, огради и слично. 

Под огревно дрво во смисла на овој ценовник 
се подразбира дрво за хемиско искористување и 
за огрев. 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се 
зголемат за 50% ако стеблото: 

— потекнува од шума прогласена за заштитна 
шума или за шума со посебна намена (национал-
ни паркови, шумски резервати и ел.); 

— е од издвоена семенска состоина или оста-
вено за семењак; 

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или 
ограничена; 

— има граничен знак или знак за поделба на 
шумата; 
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— е од шума во КОЈ а со шумскостопанската 
основа односно програмата за унапредување на 
шумите не се предвидува сеча; 

— потекнува од природен подмладок во млади 
шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски 
шуми до 10 години). 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се 
зголемат за 100%, ако стеблото е од шумска кул-
тура односно подигнато по вештачки пат. 

И1 
За бесправно сечење на млади стебла од че-

тинарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) 
висината на штетата се утврдува во износ од ЗОО 
динари за едно стебло. 

IV 
За противправно присвојување на суви и на-

валени стебла или нивни делови, чија употребна 
вредност е намалена односно за оштетување на 
стебла со лупење на кората, подведување, превр-
тување, кастрење на гранки, засечување, вадење 
на смола и слично, висината на штетата се утвр-
дува според износите од точка II, намалена за 
50%. 

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен 
што непосредно му претстои сушење или тоа е 
уништено, висината на штетата се утврдува според 
износите во точката II. 

Износите во табелите 1 и 2 од точката II на 
овој ценовник се однесуваат за 1 м3 обла дрвна 
маса за техничко обло дрво односно 1 просторен 
метар за огревно дрво. 

Ако противправно исеченото стебло, односно 
присвоеното исечено дрво, прекршено или навале-
но стебло или дел од стебло е обработено во сор-
тимента (делкано, цепено и ел.) и при тоа мерено 
како нето-дрвна маса во различни мерки (парчи-
ња и слично), висината на надоместокот на ште-
тата се утврдува на тој начин што претходно сор-
таментите се претвораат во м3 обловина односно 
просторни метри, според следните фактори за пре-
сметување: 

Реден 
број Вид на производ Единична 

мера Фактор 

1. Цепена граѓа од четинари 
и бука 1 м» 3,33 

2. Цепена граѓа од даб 1 МЗ 5,00 
3. Делкана граѓа 1 М3 1,67 

0,0017 4. Симли и шиндри 1 парче 
1,67 
0,0017 

5. Стапови 1 парче 0,00083 
6. Колци за лозја 1 парче 0,0033 
7. Колци за овошки 1 парче 0,0071 
8. Рачки 1 парче 0,0033 
9. Лумени 1 сноп 0,01 

10. Прачки 1 сноп 0,01 
11. Обрачи 1 парче 0,0014 

VI 
Висината на надоместокот на штетата на про-

тивправно оштетување или уништување на при-
роден подмладок и садници во шуми и на шумско 
земјиште се утврдува: 

Реден 
број Вид на дрвото 

Висина на штетата за 1 
динари 

садница 
Реден 
број 

1 год. 2 год. 3 год. преку 3 год. 

1 2 3 4 5 6 
1. Багрем, гл един, диви 

овошки 5,00 7,00 9,00 12,00 
2. Јавор, див костен, цр-

ница, јасен, брест 6,00 9,00 12,00 16,00 
3. Орев, питом костен 10,00 15,00 20,00 30,00 
4. Останата тврди 

лисјари 4,00 6,00 8,00 12,00 

1 2 3 4 5 6 

5. Липа, бреза, евла, 
домашна топола 6,00 9,00 12,00 16,00 

6. Останата меки 
лисјари 3,00 5,00 7,00 9,00 

7. Црн бор, бел бор, 
молика 8,00 12,00 16,00 20,00 

8. Смрека и ела 10,00 14,00 20,00 25,00 
9. Егзоти од четинари 12,00 16,00 20,00 30,00 

10. Останата четинари 8,00 12,00 16,00 20,00 

Износите утврдени со табелата се зголемуваат 
за 50% ако садниците се пресадувани (школувани), 
а ако се од калемен орев се зголемуваат за 10 
пати. 

Износите од табелата се зголемуваат за 100% 
ако штетата е направена во култури подигната на 
голини. 

VII 
За противправно присвојување на споредни 

шумски производи, висината на надоместокот на 
штетата се утврдува: 

Реден 
број Шумски производ 

Висина на 
Един. штетата 

м е Р а динари 

1 2 3 4 

1. Шумско семе од четинари 
во шишарки 

— црн бор, смрека, ела 1 кг. 4,00 
— бел бор и молика 1 кг. 6,00 
— ариш 1 кг. 8,00 
— останати четинари 1 кг. 4,00 

2. Шумско семе од лисјари 
— даб, цер, бука 
— липа, багрем, гледич 
— јасен, брест, бреза, 

евла и останати 
видови 

1 кг. 
1 кг. 

1 кг. 

4,00 
10,00 

8,00 

Шумски плодови 
— орев, бадем, лешник 1 кг. 20,00 
— костен питом 1 кг. 10,00 

4. Лековити растенија 
цвет од црн и 
бел слез 1 кг. 40,00 

— цвет од љубичица 1 кг. 60,00 
— цвет од липа 1 кг. 20,00 
— цвет од останати 

видови 1 кг. 8,00 
— лист од лудо бил је 

(беладона) 1 кг. 4,00 
— лист од орев и костен 1 кг. 4,00 
— лист од бутан 

(дигиталне) 1 кг. 6,00 
— останата видови лист 1 кг. 4,00 
— стебло од меч је 

грозје 1 кг. 30,00 
— стебло од шарпланин-

ски ча ј 1 кг. 200,00 
— стебла од останати 

видови 1 кг. 4,00 
— корен од див чемер 

(генциава) 1 кг. 20,00 
— корен од останати / 

видови 1 кг. 10,00 
— тубера од салеп 1 кг. 120,00 
— плод од боровинка 1 кг. 50,00 
— плод од други видови 1 кг. 2,00 
— семе од сите видови 1 кг. 20,00 
— мов 3 1 кг. 20,00 
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Во шуми во кои со Законот за шумите е за-
брането пасење, брстење и желадење на добиток, 
односно во кои со шумскостопанските основи и 
програми за унапредување на шуми не се предви-
дува пасење, брстење, односно желадење, износот 
на надоместокот од точка 6 на табелата се зголе-
мува за 100%. 

VIII 
При утврдување висината на надоместокот на 

штетата настаната со противправно копачење на 
шуми или со чиста сеча на шуми, освен висината 
на штетата пресметана според износите утврдени 
во табелите на овој ценовник, се пресметуваат и 
трошоците за пошумување на земјиштето и за во-
ведување на шумски ред. 

IX 
Ако противправно пресеченото дрво или негов 

дел се одзема од сторителот на прекршокот, однос-
но кривичното дело, висината на надоместокот на 
штетата се пресметува според износите утврдени 
со овој ценовник намален за износот на остваре-
ната прометна вредност на пресеченото дрво од-
носно неговиот дел. 

X 
Со денот на влегувањето во сила на овој це-

новник престанува да важи Ценовникот за штети 
во шумите („Службен весник на СРМ" бр. 25/71). 

XI 
Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 09-2513/1 
16.Х.1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

499. > 
Врз основа на член 113 став 3 од Законот за 

шумите („Службен весник на СРМ" бр. 20/74), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 

ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

1. Легитимацијата, со која се утврдува свој-
ството на шумарски инспектор, се издава според 
образецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата на шумарски 
инспектор е 70x100 мм. и нејзините корици се твр-
ди, обоени со зелена боја. 

3. Легитимацијата на шумарскиот испектор ва -
ж и за времето за кое шумарскиот инспектор го 
зазема односното работно место доколку изрично 
не е определен покус рок. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за обра-
зец на легитимацијата на шумарски инспектор 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/68). 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-2514/1 
16.Х.1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

О Б Р А З Е Ц 
за легитимација на шумарски инспектор 

(Прва страна) 
Грб на СР Македонија 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
НА ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 

(Втора страна) 
Фотографија големина 6x4 см. 

(Своерачен потпис на инспекторот) 
(Трета страна) 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 
, дипломиран шумар-

(Име и презиме на инспекторот) 
ски инженер, е овластен на територијата на 

да ги врши правата и 
обврските на шумарски инспектор определени со 
Законот за шумите. 
Ден 19 година. 

Во — — • 
(Потпис на одговорното лице) 

М.П. 

500. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" број 20/74), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР 

НА ШУМИТЕ 

1. Легитимацијата, со која се утврдува свој-
ството на чувар на шумите, се издава според об-
разецот кој е составен дел на ова упатство. 

2. Големината на легитимацијата за чувар на 
шумите е 70x100 мм. и нејзините корици се тврди, 
обоени со зелена боја. 

3. Легитимацијата на чуварот на шумите важи 
за времето за кое чуварот на шуми го зазема тоа 
работно место, доколку изрично не е определен 
покус рок, 
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4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 09-2515/1 
16.Х.1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с.р. 

О Б Р А З Е Ц 
за легитимација за чувар на шумите 

(Прва страна) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
за чувар на шумите 

(Втора страна) 
Фотографија големина 6x4 см. 

(Своерачен потпис) 
(Трета страна) 

(Назив на организацијата што ја издала легитима-
цијата) _ 
(Име и презиме на чуварот на шумите) 
е овластен да ги врши правата и должностите на 
чувар на шумите утврдени со Законот за шумите 
и со општите акти на организацијата што стопа-
нисува со шумите. 

Ден 19 година. 
Во — -

(Потпис на одговорното лице) 
М.П. 

501. 
Уставниот суд на Македонија, решавајќи по 

спорот поведен од работниците на деловните еди-
ници: Фабрика „Борио Кидрич", Мелница „Шар", 
, Возен парк" и „Заеднички служби" на Основната 
организација на здружениот труд Филијала I — 
Скопје во состав на Прехранбениот комбинат „Жи-
то-Македонија" во Скопје во поглед на исполнува-
њето на условите за организирање на Фабриката 
за тестенини „Глорија" во Скопје во основна ор-
ганизација на здружениот труд, по одржаната јав-
на расправа на 26 септември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Фабриката за тестенини 
„Глорија" во Скопје ги исполнува условите за ор-
ганизирање во основна организација на здружени-
от труд во состав на Прехранбениот комбинат 
„Жито-Македонија" во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Прехранбениот комбинат „Жи-
то-Македонија'" на начин што со самоуправната 
спогодба за здружување односно со статутот е пред-
виден за објавување на општите акти. 

3. Работниците на деловните единици Фабрика 
„Борис Кидрич", Мелница „Шар", „Возен парк" и 
членовите на работната заедница на заедничките 
служби на Основната организација на здружениот 
труд Филијала I — Скопје во состав на Прехран-
бениот комбинат „Жито-Македонија" во Скопје, 
преку Комисијата за самоуправна работничка кон-
трола на Основната организација на здружениот 
труд-Филијала I, му поднесоа на Уставниот суд 
на Македонија предлог за поведување спор во вр-
ска со организирањето на Фабриката „Глорија" во 
основна организација на здружениот труд, поради 
тоа што, според наводите во предлогот, фабриката 
не ги исполнувала условите за организирање во 
основна организација на здружениот труд предви-
дени во ставовите 1 и 2 на член 6 и ставот 1 на 
член 9 од Законот за конституирање и запишува-
ње во судскиот регистар на организациите на здру-
жениот труд, како и поради тоа што при органи-
зирањето на основната организација на здруже-

ниот труд биле повредени ставовите 1, 2 и 3 на 
член 34 и ставот 3 на член 35 од овој закон што 
се однесуваат на постапката за организирање на 
основна организација на здружениот труд. 

На јавната расправа претставниците на подно-
сителот на предлогот не оспорија дека Фабриката 
за тестенини „Глорија" во Скопје претставува ра-
ботна целина и дека начелно ги исполнува дру-
гите услови за организирање во основна организа-
ција на здружениот труд, но изнесоа мислење дека 
поради нерасчистените економски односи меѓу ф а -
бриката и другите делови на филијалата се уште 
не постојат услови овој дел на филијалата да се 
организира во основна организација на здружениот 
труд. Исто така според нивните наводи во фили-
јалата не била изготвена анализата предвидена во 
членот 34 од Законот за конституирање и запишу-
вање во судскиот регистар на организациите на 
здружениот труд и дека изготвувањето и нејзиното 
разгледување од страна на работниците во сите 
делови на организацијата е битен предуслов за 
организирање на основна организација на здру-
жениот труд. 

Во одговорот на Фабриката „Глорија" се оспо-
руваат наводите во предлогот и се укажува дека 
овој дел на филијалата односно на комбинатот ги 
исполнува уставните и законските услови за орга-
низирање во основна организација на здружениот 
труд, затоа што претставува заокружена работна 
целина, што заедничкиот труд на работниците во 
фабриката може да се потврди како вредност на 
пазарот или во работната организација и што тој 
може самостојно да се изрази. Во врска со спро-
ведената постапка за организирање на основната 
организација на здружениот труд во одговорот на 
поднесениот предлог и на јавната расправа прет-
ставниците на фабриката изнесоа дека работното 
тело формирано во смислата на членот 34 од За -
конот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд не 
изготвило анализа на условите за организирање 
на деловите на комбинатот во основни организации 
на здружениот труд и дека поради тоа во фабри-
ката „Глорија" била изготвена посебна анализа на 
условите за нејзино организирање во основна орга-
низација на здружениот труд. На основа на оваа 
анализа работниците на фабриката донеле одлука 
да се организираат во основна организација на 
здружениот труд, која им била доставена на сите 
други делови на комбинатот и е извршена пренота-
ција во регистарот на надлежниот стопански суд. 

4. На основа на податоците од писмените при-
лози и доказите поднесени на јавната расправа 
Судот утврди дека Фабриката за тестенини „Гло-
рија" имала статус на деловна единица на Основ-
ната организација на здружениот труд Филијала I 
во состав на Прехранбениот комбинат „Жито-Ма-
кедонија" и дека работниците на оваа фабрика на 
собирот одржан на 7 март 1974 година донеле од-
лука да се организираат во основна организација 
на здружениот труд. која повторно била потврдена 
на собирот на работниците одржан на 3 јуни 1974 
година. Оваа одлука била доставена на Основната 
организација на здружениот труд — Филијала I 
во Скопје и на сите други основни организации на 
здружениот труд во состав на комбинатот, а со 
решение на Окружниот стопански суд во Скопје 
од 31 август 19/4 година е извршена и пренотација 
на одлуката во смислата на членот 107 од Зако-
нот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд. 

Испитувајќи го постоењето на условите за ор-
ганизирање на Фабриката „Глорија" во основна 
организација на здружениот труд, Судот утврди де-
ка таа вработува преку сто работници, самостојно 
врши производство на тестенини и со продажбата 
на своите производи остварува доход и оцени дека 
таа како дел на постојната основна организација 
претставува работна целина во кој резултатот од за-
едничкиот труд на работниците може самостојно да 
се изрази како вредност во работната организација 
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или на пазарот и во кој работниците можат да ги ост-
варуваат своите општествено-економски и други 
самоуправни права. Со оглед на тоа Судот утврди 
дека Фабриката за тестенини „Глорија" во Скопје 
ги исполнува условите за организирање во основ-
на организација на здружениот труд утврдени вр 
членот 37 од Уставот на СР Македонија и членот 
33 од Законот за конституирање и запишување во 
судскиот регистар на организациите на здружениот 
труд. 

Во врска со наводите во предлогот дека Фаб-
риката „Глорија" не ги исполнува условите пред-
видени во ставовите 1 и 2 на член 6 и ставот 1 на 
член 9 од Законот за конституирање и запишу-
вање во судскиот регистар на организациите на 
здружениот труд Судот оцени дека се тие неос-
новани затоа што овие одредби од законот се од-
несуваат на основање на работна организација а 
не на организирање на основна организација на 
здружениот труд. 

Што се однесува до постапката за организи-
рањето на фабриката „Глорија" во основна организа-
ција на здружениот труд Судот утврди дека во 
Фабриката „Глорија" била подготвена економска 
анализа во која се дадени показатели за разви-
токот на фабриката, за состојбата со средствата за 
работа и работна рака, за реализирањето на го-
товите производи како и други показатели, како 
и дека оваа анализа била разгледана на собирот 
на работниците одржан на 3 јуни 1974 година на 
кој е донесена одлуката за организирање на фабри-
ката во основна организација на здружениот труд 
односно потврдена одлуката за тоа донесена на 
собирот одржан на 7 март 1974 година. Оценувај-
ќи ги наводите на подносителите на предлогот де-
ка организирањето на фабриката „Глорија" во ос-
новна организација на здружениот труд не било 
спроведено според постапката предвидена во чле-
нот 34 од законот односно дека подготовките за 
организирање на оваа основна организација на 
здружениот труд не ги спровело работно тело од 
делегати од сите делови на филијалата и дека не 
била подготвена и разгледана од работниците на 
сите делови на филијалата соодветна анализа, Су-
дот утврди дека во текот на 1974 година во Фи-

лијалата I во Скопје бил започнат процесот на 
организирањето на деловните единици во основни 
организации на здружениот труд, но дека тој се 
одвивал така бавно што ги попречувал работни-
ците од одделните делови на филијалата да ги 
остваруваат своите самоуправни права и должнос-
ти утврдени во Уставот. Во оние случаи кога по-
ради несогласност на работниците од одделните 
делови на работната организација во врска со нив-
ното организирање во основни организации на 
здружениот труд не постојат услови за образува-
ње работно тело или за изготвување анали-
за во смислата на членот 34 од Законот за конс-
титуирање и запишување во судскиот регистар на 
организациите на здружениот труд, Судот смета 
дека непостоењето на такво тело или ^ и з г о т в у в а -
њето на заедничката анализа не можат да бидат 
апсолутна пречка за остварување на правото на 
работниците од одделен дел на работната органи-
зација да се организираат во основна организација 
на здружениот труд, доколку ги исполнуваат дру-
гите услови предвидени во Уставот. Затоа, во конк-
ретниот случај Судот смета дека ^изготвувањето 
на оваа анализа не може да се смета како пречка 
за остварувањето на уставното право и должност 
на работниците од Фабриката „Глорија" да се ор-
ганизираат во основна организација на здружениот 
труд. Исто така, Судот смета дека претходното 
уредување на економските и другите односи на 
Фабриката „Глорија" и другите делови на фили ја -
лата не можат да претставуваат пречка за орга-
низирањето на фабриката во основна организа-
ција на здружениот труд затоа што тие прашања 
се решаваат со самоуправната спогодба што ос-
новните организации на здружениот труд ја склу-
чуваат по нивното организирање. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У.бр. 54/74 
26 септември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

247. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 27, став 1 
точка 11 од Самоуправната спогодба за основање 
на самоуправната интересна заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Струмица, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на заедничка-
та седница на сите собори на делегатите, одржана 
на 29.04.1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

I 
Со оваа одлука до донесувањето на Статутот, 

се утврдуваат органот на управувањето, неговите 
извршни органи и постојните органи и тела, како 

и другите органи на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — С т р у м и ц а (во ната-
мошниот текст: Заедница). 

И 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата врши работи кои со 

закон, Самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата и другите самоуправни општи акти на 
Заедницата му се ставени во надлежност. 

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 9 члена избрани 

од редот на делегатите на соборите на делегатите 
на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците —• корисници на ус-
лугите ; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на ус-
лугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на ус-
лугите. 
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III 
Извршниот .одбор од редот на своите членови 

избира претседател и негов заменик. 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор 

трае 4 години. 
Изборот на членовите на Извршниот одбор се 

врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

IV 
Извршниот одбор ги врши особено следниве 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите 
под кои се укажува здравствена заштита и пре-
зема односно предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 

V 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби; 
2. Комисија за избор и именување; 
3. Лекарска комисија; 
4. Комисија на лекари — вештаци. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена избрани на време од 4 години, на пр-
вата седница на која се конституира Собранието 
на Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има прет-
седател и 2 члена избрани на време од 4 години 
на првата седница на која се конституира Собра-
нието на Заедницата. 

Лекарската комисија има претседател и два 
члена и заменици на членовите, избрани на 4 го-
дини од Собранието на Заедницата. 

Комисијата на лекари — вештаци има прет-
седател и 2 члена и заменици на членовите, из-
брани на 4 години од Собранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, да 
формира и други постојани и повремени тела за 
разгледување, односно проучување на одделни 
прашања. 

VI 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката за 
остварување на правата од здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување. 

VII 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата и работниците 
на раководни работни места во Стручната служба 
на Заедницата, ги претресува сите прашања во вр-
ска со изборите, именувањата и разрешувањата од 
надлежност на Собранието и му поднесува на Со-
бранието предлози за избор, именување и разре-
шување. 

VIII 
Лекарската комисија дава оценка и мислење 

за работната способност, здравствената состојба, 
оценка по приговорите од осигурениците, ја цени 
оправданоста за изработка на ортопедски помагала, 
дава оценка- за надомест на трошоците и др. 

IX 
Комисијата на вештаци — лекари дава оценка 

по приговорите на осигурениците против оценката 
на Лекарската комисија, испитува и дава конечна 
оценка на оценката дадена од Лекарската коми-
сија, дава одобрение за лекување на осигурениците 
надвор од територијата на СРМ и др. 

X 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

За секретар на Заедницата може да биде име-
нувано лице кое ги исполнува следните услови: 

— да има завршен правен или економски ф а -
култет и 5 години работно искуство; 

— да е истакнат општествено-политички ра-
ботник. 

XI 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следниве работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува и потпишува Заедницата во 
правните односи со другите органи и организации 
потполно и неограничено; 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд од 
здравството за укажување здравствена заштита на 
осигурените лица и др. организации; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата, на со-
борите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од об-
ласта на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Секретарот на Заедницата едновремено рако-
води со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги врши особено следниве 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на 
одлуките и заклучоците на самоуправните органи 
на работната заедница на Стручната" служба на 
Заедницата; 

— решава во прв степен за правата и обврс-
ките од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните , 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или акт или поединечен акт кој е донесен во 
работната заедница, освен поединечните акти до-
несени во управната постапка и актите за кои во 
одлучувањето е предвидена надлежност на судот, 
е спротивен на закон, односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоупра-
вен општ акт на Заедницата или работната заедни-
ца, ќе го предупреди органот којшто го донел 
таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот 
остане при својата одлука, секретарот е должен 
да му предложи на Собранието на Заедницата да 
го сопре од извршување таквиот акт. 
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На секретарот на Заедницата во неговата ра -
бота му помагаат определен број помошници — 
секретари. 

XII 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има стручна 
служба организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. 

Стручната служба средствата за работење ги 
води на посебна жиро-сметка ка ј банката. 

До донесувањето на општ акт за организаци-
јата на Стручната служба на Заедницата и општ 
акт за систематизацијата на работните места, 
Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Струмица, со де-
нот на конституирањето на оваа заедница се пре-
зема со постојната организација и систематизација 
на работните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Струмица, ќе се распоредат на ра-
бота во Стручната служба на Заедницата на ра-
ботни места утврдени со постојната организација и 
систематизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посебни 
овластувања и одговорности — раководни работници, 
донесува органот на управувањето на работната 
заедница на Стручната служба на Заедницата. 

XIII 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-

ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
СТРУМИЦА 

Бр. 02-654/1 
29 април 1974 година Претседател, 

Струмица Најден Витларов, с.р. 

248. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 11 од Са-

моуправната спогодба за основање на самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица и точка 5 став 
1 и 2 од Одлуката за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на заедничка 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
29.4.1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

I 
Во Комисијата за избор и именувања на Со-

бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, се избираат: 

— за претседател — Димитар Џорлев 
— за членови: — Бранко Андонов 

— Митко Андонов 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од I мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 
Бр. 02-657/2 

29 април 1974 година Претседател, 
Струмица Најден Витларов с.р. 

249. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 6 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица и точка VII, став 
2 и точка 10 став 5 од Одлуката за утврдување ор-
ганите на управувањето и другите органи на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
29.04.1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

I 
За секретар на Заедницата на здравството и 

здравственото осигурување — Струмица, се име-
нува РИСТО АТАНАСОВ-ПРЕМЕТАРОВ — дип-
ломиран правник од Струмица. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-655/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов с.р. 

250. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 10 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица и точка 3 став 
6 од Одлуката за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОД-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — СТРУМИЦА 

I 
За членови на Извршниот одбор на Собранието 

на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Струмица, се избираат, и тоа: 

— од редот на делегатите на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — работници: 

1. Тодоров Панде, 
2. Коцев Туше, 
3. Захова Нада. 
— од редот на делегатите на Соборот на деле-

гатите на корисниците на услугите — земјоделци: 
1. Гогов Стојан, 
2. Зафиров Ристо, 
3. Муканов Атанас. 
— од редот на делегатите на Соборот на де-

легатите на работниците од организациите на здру-
жениот труд во здравството — даватели на услу-
гите: 

1. Караристов Димитар, 
2. Андонов Бранко, 
3. Кузмановска Роска. 
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I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-656/1 
29 април 1974 година Претседател, 

Струмица Најден Витларов с.р. 

251. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 10 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица и точка 5 став 
1 и 2 од Одлуката за утврдување органите на уп-
равувањето и другите органи на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 29.04.1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

I 
Во Комисијата за жалби на Собранието на За-

едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, се избираат: 

— за претседател — Живко Стој невски 
— за членови: — 1. Томе Зекиров 

2. Илија Зајков. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бо. 02-657/1 
29 април 1974 година Претседател, 

Струмица Најден Витларов с.р. 

252. 
Врз основа на член 10 од Законот за само-

управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" — бр. 5/74), член 9 и 27 став 1 точка 11 од 
Самоуправната спогодба за основање на општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, на својата заедничка седница 
одржана на 29.04.1974 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Се усвојува (прифаќа) Самоуправната спогодба 

за здружување на општинските заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување. 

II 
Се овластува претседателот на Собранието на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, другарот Најден 
Витларов да ја потпише во името на Собранието на 
оваа заедница — Самоуправната спогодба за здру-
жување на општинските заедници на здравството 
и здравственото осигурување во Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-660/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов с.р. 

253. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 9 од Са-

моуправната спогодба за основање на општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, на заедничката седница на соборите, одржа-
на на 29.04.1974 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВО-

ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
СКОПЈЕ 

I 
За делегати во Собранието на Републичката 

заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Скопје, од редовите на делегатите на Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ствено осигурување — Струмица, се избираат: 

1. Манчев Леонид — работничко, 
2. Босиљанов Бранко — здравство, 
3. Мицевски Александар — земјоделско. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-661/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов с.р. 

254. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 21 став 1 
точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Струмица, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на заедничката сед-
ница на сите собори на делегати, одржана на ден 
29. 4. 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот 

и другите самоуправни општи акти на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, (во натамошниот текст: Заедница), се утвр-
дуваат правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување што са-
мостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот 
на остварувањето и заштитата на правата од здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување утврдени со закон и оваа одлука. 

I I 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што само-
стојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во 
обем на правата што осигурените лица — корис-
ници на услугите (работници и земјоделци) ги има-
ле до денот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото 
осигурување со закон и оваа одлука ќе се приме-
нуваат одредбите на Статутот и другите општи 
акти на Заедницата за здравственото осигурување 
на работниците — Струмица, одредбите на Стату-
тот и другите општи акти на Заедницата на здрав-
ствено осигурување на земјоделците — Струмица, 
одредбите на општите акти на Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување на работниците 
на Македонија и одредбите на општите акти на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-662/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов с.р. 

255. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а во 

врска со член 22 од Самоуправната спогодба за 
основање на Самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Струмица, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 29. 4. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИ-
СКО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

I 
До донесувањето на Статутот на Заедницата 

на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица (во натамошниот текст: Заедница) по од-
нос на финансирањето и финансиското работење 
на Заедницата ќе се применуваат одредбите на 
Статутот на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Струмица и Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на зе-
мјоделците — Струмица, доколку не се во спро-
тивност со соодветните одредби на Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74). 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-663/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов с р. 

256. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 27 став 1 точ-
ка 2 од Самоуправната спогодба за основање само-
управна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица, Собрание-
то на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, на седницата одржана 
на 29.4.1974 год. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ДОНЕСЕН НА СЕД-
НИЦАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ — СТРУМИЦА, ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
> 

Се утврдува и продолжува Одлуката за фи-
нансискиот план за здравственото осигурување на 
работниците за 1974 година, донесена од Собрание-
то на Заедницата под бр. 02-131/1 од 28.01.1974 год. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од I мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА4 НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-664/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

257. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" број 5/74) и член 28 став 1 точка 5 од Са-
моуправната спогодба за основање на самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица на седниците на соборот 
на делегатите на работниците-корисници на услу-
гите и соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд од здравството-даватели на ус-
лугите, одржани на 29.4.1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Основиците за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување се утврдува и тоа: 
1) За работниците вработени к а ј приватните 

работодавци, личниот доход договорен меѓу рабо-
тодавецот и работникот, но не помалку од следниот 
износ: 

— неквалификувани работници 800,00 дин. 
— полуквалификувани работници 1.000,00 „ 
— квалификувани работници 1.200,00 „ 
— виоококвалификувани работ. 1.400,00 дин. 

2) За домашните помошнички личниот доход, 
договорен меѓу работодавецот и домашната помош-
ничка, но не помалку од 800,00 динари месечно. 

II 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи одлуката донесена од 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Струмица, под број 
02-496/1 од 30.03.1973 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Број 02-665/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

258. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 28 став 1 точ-
ка 5, 6 и 7 од самоуправната спогодба за осно-
вање самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица, на седниците 
на соборот на делегатите на работниците — корис-
ници на услугите и соборот на делегатите на ра-
ботниците од здружениот труд од здравството — 
даватели на услугите, одржани на 29.4.1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ, 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОД-
ДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ, ЗА ВИСИ-
НАТА НА СТАПКИТЕ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА И ЗА СТАПКАТА ЗА 
ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО ФОНДОТ НА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО ЗДРАВСТВОТО 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година, се 

утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравственото осигурување на работниците, по-

стојаните износи на придонесите за здравственото 
осигурување на одделни категории осигуреници, 
висината на стапката на посебниот придонес за 
користење здравствена заштита во странство, осно-
виците за пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување за одделни категории 
осигуреници, висината на стапката за издвојува-
ње на задолжителната резерва и висината на стап-
ката за издвојување во фондот за инвестициите во 
здравството. 

II 
Висината на стапките на придонесите, постоја-

ните износи на придонесите за здравственото оси-
гурување од претходната точка и висината на стап-
ките за издвојување на задолжителната резерва 
и фондот на инвестиции во здравството, се утвр-
дуваат во висина утврдена со одлуките на Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Струмица, и тоа: 

1. Одлуката за висината на стапката на при-
донесите за здравственото осигурување на работ-
ниците, бр. 02-130/1 од 28.1.1974 год.; 

2. Одлуката за утврдување на постојаните из-
носи на придонесите на одделни категории осигу-
реници, бр. 02-485/1 од 30.03.1973 год.; 

3. Одлуката за висината на стапката на посеб-
ниот придонес за користење здравствена заштита 
во странство, бр. 02-482/1 од 30.03.1973 год.; 

4. Одлуката за висината на стапката за издво-
јување на задолжителната резерва бр. 02-132/1 од 
28.01.1974 год.; 

5. Одлуката за утврдување стапката за издво-
јување во фондот на инвестиции во здравството, 
бр. 02-133/1 од 28.01.1974 год. 

III 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување за од-
делни категории осигуреници се утврдуваат во 
висината утврдена со одлуката на Советот на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12.07. 
1972 год. („Службен весник на СРМ" бр. 27/72), 
освен основиците утврдени со член 3 став 1 точка 
1 од Одлуката на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците, бр. 09-134/1 
од 28.06.1973 год. („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

а ќе се применува од 1 мај 1974 година и истата 
се објавува во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-666/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

259. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 27 став 1 
точка 2 од Самоуправната спогодба за основање 
на самоуправна интересна заедница на здравство-
то и здравственото оеигурување-Струмица, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, на седницата на 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
одржана на ден 29.4.1974 год., донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДОНЕСЕН НА СЕДНИЦАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — 

СТРУМИЦА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се утврдува и продолжува Одлуката за ф и -

нансискиот план за здравствено осигурување на 
земјоделците за 1974 година, донесена од страна 
на Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците, под бр. 02-192/1 од 
9.02.1974 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 год. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 
Бр. 02-667/1 

29 април 1974 година 
Струмица 

Претседател, 
Најден Витларов, е. р. 

260. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 29 став 1 точ-
ка 4, 5 и 6 од Самоуправната спогодба за осно-
вање самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Струмица на седницата 
на соборот на делегатите на земјоделците-корис-
ници на услугите и соборот на делегатите на ра-
ботниците од здружениот труд во здравството-
даватели на услугите, одржана на 29.4.1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ, ДО-
НЕСЕНА НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се продолжува важноста на одлуките доне-

сени на седницата на Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците 
Струмица и тоа: 

1. До крајот на 1974 година висината на при-
донесот за здравственото осигурување на земјо-
делците се утврдува во висината утврдена од Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Струмица со Одлуката 
за висината на придонесот за здравственото оси-
гурување на земјоделците, бр. 02-190/1 од 9.02.1974 
година; 

2. До крајот на 1974 година висината на стап-
ката за издвојување на задолжителната резерва 
се утврдува во висина утврдена од Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Струмица со одлуката за висината на 
стапката за задолжителна резерва, бр. 02-191/1 од 
9.02.1974 година; 

3. До крајот на 1974 година висината на стап-
ката за издвојување во фондот за инвестиции во 
здравството, формиран при Републиката, се утвр-
дува во висина, утврдена од Собранието на Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Струмица со одлуката бр. 02-193/1 од 
9.02.1974 година. 

4. Се прифаќа и потврдува'Одлуката за покри-
вање на дел од покажаниот вишок на расходите 
над приходите по завршната сметка од 1973 год. 
во 1974 год., донесена од Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Струмица бр. 02-279/1 од 23.02.1974 год. 

И 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 год. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-669/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Внтларов, е. р. 

261. 
Врз основа на член 8 став 1 алинеја 7 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр, 5/74), глава VI од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, и глава XII од Одлуката за 
утврдување органите на управувањето и другите 
органи во Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување — Струмица, Собранието на З а -
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 29.04.1974 
година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Струмица, обезбедува вр-
шење на стручните, административните и финансис-
ките работи од својата надлежност, преку Струч-
ната служба на Заедницата, организирана како ра-
ботна заедница во нејзин состав. 

I I 
Стручната служба на Заедницата ги врши сите 

административни и општи работи, работите од об-
ласта на здравственото осигурување и финансис-
кото работење на Заедницата. 

I II 
Стручната служба на Заедницата ги врши и 

стручните, административните и финансиските ра-
боти од надлежноста на основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица и Валандово. 

Не-
стручната служба на Заедницата ги врши и 

работите од надлежноста на Заедницата на инва-
лидското и пензиското осигурување на СРМ — 
Скопје и Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата (додатокот на деца) 
— Струмица и Валандово, 
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V 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 год. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-669/1 
29 април 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

262. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 9 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, а во согласност со усвоените 
основни рамки за спроведување на политиката на 
цените во СРМ за 1974 година, донесени од Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ на 3 јуни 
1974 година, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
на заедничка седница на делегатите на сите со-
бори, одржана на ден 1.7.1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ-

ТЕ УСЛУГИ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Цените на здравствените услуги во 1974 годи-

на, се зголемуваат во просек од 15% во однос на 
цените на здравствените услуги од претходната 
1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-996/1 
1 јули 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

263. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 г.) и член 28 точка 5 и 6 од Са-
моуправната спогодба за основање на самоуправна 
интересна заедница и член 73 од Законот за ме-
ѓусебните работни односи во здоужениот труд 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/74), Соборот на 
корисниците на услугите — рабртници на Соборот 
на делегатите на давателите на услугите, на сед-
ницата одржана на ден 1.7.1974 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ, ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДА НА РАБОТА 

И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ ЗА 
1974 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за случај повреда на работата и забо-
лување од професионални болести се утврдува на 
0,40% за 1974 год. и тоа: 

— за организациите на здружениот труд што 
се опфатени со Упатството во номенклатурата од 
1 заклучно со 8, како основица за пресметување 
на придонесот ќе служи, остварениот доход нама-
лен за пресметаните законски и договорни обврс-
ки, освен данокот на доход, 

— за организациите што се опфатени со но-
менклатурата 9 и 0, како основица за пресмету-
вање на тој придонес, ќе служи бруто личниот 
доход и другите примања. 

II 
Основицата и стапката на придонесот за здрав-

ственото осигурување во случај на повреда на 
работа и професионално заболување за работите 
кои се вршат по основ на договор за дело, се 
утврдуваат: 

— основицата за пресметување на придонесот 
е договорениот износ за извршената работа по до-
говор за дело; 

— височината на стапката на придонесот се 
утврдува од 0,56% од основицата исплатена за ра -
ботите по договор за дело. 

III 
Со оваа одлука се заменува точката 2 од Од-

луката бр. 02-130/1 од 28.01.1974 год. и истата ќе 
се применува од 1.01.1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СТРУМИЦА 

Бр. 02-999/1 
1 јули 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

264. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/73) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на самоуправната 
интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување на општина Дебар, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на општина Дебар, на заедничката сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 
29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се 

утврдуваат органот на управувањето, неговите из-
вршни органи и постојаните органи и тела, како 
и другите органи на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на работниците и зем-
јоделците (во натамошниот текст: Заедница). 

I I 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата и другите самоуправни општи 
акти на Заедницата му се ставени во надлежност. 
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Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 5 члена избрани 

од редот на делегатите на соборите на делегатите 
на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на 
услугите; 

— 1 член од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на 
услугите; 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

Извршниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател и негов заменик. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

III 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлеж-
ност на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

—се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравстве-
ното осигурување и предлага преземање на соод-
ветни мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите 
под кои се укажува здравствената заштита и пре-
зема односно предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 

IV 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби; 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена избрани за време од 4 години, на пр-
вата седница на која се конституира Собранието 
на Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има прет-
седател и 2 члена избрани на време од 4 години 
на првата седница на која се конституира Собра-
нието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира и други постојани и повремени тела 
за разгледување односно проучување на одделни 
прашања. 

V 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката за 
остварување на правата од здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување. 

VI 
Комисијата за избор и именување ја спроведу-

ва постапката за избор, именување и разрешување 
на секретарот на Заедницата и работниците на ра-

ководни работни места во Стручната служба на 
Заедницата, ги претресува сите прашања во врска 
со изборите, именувањата и разрешувањата од над-
лежност на Собранието и му поднесува на Собра-
нието предлози за избор, именување и разрешу-
вање. 

VII 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

VIII 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните односи 
со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување 
на договори со организациите на здружениот труд 
од здравството за укажување здравствена заштита 
на осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата, на со-
борите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од 
областа на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

IX 
Секретарот на Заедницата едновремено рако-

води со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги врши особено следниве 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата; 

— решава во прв степен за правата и обврски-
те од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или акт или поединечен акт кој е донесен 
во работната заедница, освен поединечните акти 
донесени во управната постапка и актите за кои 
во одлучувањето е предвидена надлежност на су-
дот, е спротивен на закон односно друг пропис, 
општествен договор, самоуправна спогодба или са-
моуправен општ акт на Заедницата или работната 
заедница, ќе го предупреди органот којшто го до-
нел таквиот акт. Ако и по предупредувањето орга-
нот остане при својата одлука, секретарот е дол-
жен да му предложи на Собранието на Заедницата 
да го сопре од извршувањето таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број помошници-секре-
тари. 

X 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има Стручна 
служба организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. Струч-
ната служба средствата за работата ги води на 
посебна жиро сметка во Банката. 
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До донесувањето на општ акт за организација-
та на Стручната служба на Заедницата и општ акт 
за систематизацијата на работните места, Струч-
ната служба на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Дебар, со денот на 
конституирањето на оваа заедница, се презема со 
постојната организација и систематизација на ра-
ботните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Дебар ќе се распоредат на работа 
во Стручната служба на Заедницата на работни 
места утврдени со постојната организација и си-
стематизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посебни 
овластувања и одговорности — раководни работ-
ници, донесува органот на управувањето на работ-
ната заедница на Стручната служба на Заедни-
цата. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

Бр. 02-590 
29 април 1974 година 

Дебар 
Претседател, 

Дема Ивзи с.р. 

265. 
Врз основа на член 23 став 1 точка 17 од Самоу-

правната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Дебар и точка VII, став 2 и точка X став 5 од Одлу-
ката за утврдување органите на управувањето и 
другите органи на здравството и здравственото оси-
гурување — Дебар, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување во Де-
бар, на заедничката седница одржана на 29 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В. Д. СЕКРЕТАР НА ЗАЕД-
НИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

I 
За в.д. секретар на Заедницата на здравството 

и здравственото осигурување — Дебар се именува 
Коларовски Иван од Дебар, со средна стручна 
спрема и над 8 години раководно работно место. 

В.д. секретарот на Заедницата ќе ја претста-
вува Заедницата и ќе ги потпишува актите што ќе 
бидат донесени во врска со спроведувањето на од-
луките на Заедницата, како и ќе ги потпишува ак-
тите што ќе ги подготвува и донесува Стручната 
служба на Заедницата. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

Бр. 02-596 
29 април 1974 година 

Дебар 
Претседател, 

Дема Ивзи с.р. 

266. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 21 став 1 точ-
ка 1 од Самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Дебар, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Дебар, на заедничката седница на сите 
собори на делегати, одржана на ден 29 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 

другите самоуправни општи акти на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување (во 
натамошниот текст: Заедницата) се утврдуваат пра-
вата од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување што самостојно ги 
утврдува Заедницата, како и начинот на оствару-
вањето и заштитата на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување утврдени со закон и оваа одлука. 

II 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица-корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до 
денот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото ^оси-
гурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се 
применуваат одредбите на Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Охрид, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Ох-
рид, одредбите на општите акти на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија и одредбите на општите 
акти на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија. 

I II 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

Бр. 597 
29 април 1974 година 

Дебар 
Претседател, 

Дема Ивзи с.р. 

267. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а во 

врска со член 22 од Самоуправната спогодба за 
основање самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Дебар, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар, на заедничката сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 29 
април 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ДЕБАР 

I 
До донесување на Статутот на Заедницата на 

здравството и здравственото осигурување — Дебар 
(во натамошниот текст: Заедница) по однос на ф и -
нансирањето и финансиското работење на Заед-
ницата ќе се применуваат одредбите на Статутот 
на Заедницата таа здравственото осигурување на 
работниците — Охрид и Статутот на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Охрид, доколку не се во спротивност со соодвет-
ните одредби на Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

Бр. 598 
29 април 1974 година 

Дебар 
Претседател, 

Дема Ивзи с.р. 

268. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и чл. 23 став 1 точ-
ка 9 од Самоуправната спогодба за основање са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Дебар, на седниците на Соборот на 
делегатите на работниците — корисници на услу-
гите и соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд од здравството — даватели на 
услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛ-

НИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 

утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците, пос-
тојаните износи на придонесите за здравствено 
осигурување на одделни категории осигуреници, 
висината на стапката на посебниот придонес за ко-
ристење здравствена заштита во странство и ос-
новиците за пресметување и плаќање на придо-
несите за здравствено осигурување на одделни 
категории осигуреници. 

И 
Висината на стапките на придонесите и пос--

тој аните износи на придонесите за здравствено 
осигурување од претходната точка се утврдуваат 
во висината утврдена со одлуките на Собоанието 
на Заедницата за здравственото осигурување на 
работниците — Охрид и тоа: 

— Одлуката за висината на стапката на придо-
несите за здравствено осигурување на работни-
ците, бр. 02-9732 од 27. 12. 1973 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 47/73); 

— Одлуката за утврдување на постојните из-
носи на придонесите на одделни категории оси-
гурени лица вон работен однос, број 02-8518 од 
30. 12. 1971 година („Службен весник на СРМ" бр. 
43/71); 

— Одлуката за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство, број 6751 од 28. 09. 1973 година. 

III 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување на оддел-
ни категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. 7. 1972 
година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72), освен 
основиците утврдени со членот 3 став 1 точка 1 и 
4 од Одлуката на Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ох-
рид, бр. 02-6761 од 28. 9. 1973 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

Бр. 599 
29 април 1974 година 

Дебар 
Претседател, 

Деша Ивзи с.р. 

269. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и чл. 23 став 1 точка 
9 од Самоуправната спогодба за основање само-
управна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување — Дебар, на седниците на соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на услу-
гите и соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
До крајот на 1974 година висината на придо-

несот за здравствено осигурување на земјоделците 
се утврдува во висина утврдена од Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Охрид со Одлуката за висината на при-
донесот за здравствено осигурување на земјодел-
ците, бр. 02-9706 од 29.ХП.1973 („Службен весник 
на СРМ" бр. 47/73). 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

Бр. 600 
29 април 1974 година 

Дебар 
Претседател, 

Дема Ивзи с.р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, тужител ката 
Лидија Леш, род. Марку од Скопје, ул. „Хо-Ши-
Мин" број 211-Б, поднесе тужба за развод на брак 
против тужениот Алфред Леш, кој порано ж и -
веел во Скопје, на ул. „1101" број 68-А, сега во 
СР Германија со непозната адреса. Вредност на 
спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да ја достави на судот 
сегашната своја адреса или да именува свој пол-
номошник. Во спротивно судот ќе му одреди ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси во 
овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 954/74. 
(117) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на Величко Стојанов Трајков од на-
селба Горно Лисиче, против тужениот Предраг 
Перов Божиновски, со непознато место на живее-
ње, за исплата на долгови и делба на приходите. 

Се повикува тужениот Предраг Перов Божинов-
ски да се јави во судот или да ја достави својата 
адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе му се одреди старател кој 
ќе го застапува до завршувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П.бр. 1669/67. 
(119) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Лицето Хендле Алфред, роден на 4.У.1896 го-
дина, со последно боравиште во Скопје во периодот 
од 1923—1928 година. Од оваа дата за истиот ништо 
не се знае. 

Се повикува Хендле Алфред, како и секој 
друг кој нешто знае за него или неговиот живот 
да се јави во Општинскиот суд Скопје I во рок од 
3 месеци од објавувањето на огласот. Во спротив-
но лицето Хендле Алфред ќе биде прогласено за 
умрено. 

О д ОПШТИНСКИОТ с у д С к о п ј е I , Р . б р . 195 /74 (118) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VII. 1963 година, рег. бр. 1/71, книга II е запи-
шано следното: Занаетчиското услужно претпри-
јатие „Благој Митревски" — Струга се брише од 
регистарот на овој суд, поради присоединување 
на истото кон ШИК „Јелак" — Тетово и истото ќе 
продолжи да работи како работна единица на 
ШИК „Јелак" — Тетово, без својство на правно 
лице и без своја жиро-сметка, а со истата дејност 
како и претпријатието „Благој Митревски" — до 
неговото бришење. 

Предната регистрација е извршена врз основа 
на одлуката на Занаетчиското услужно претприја-
тие „Благој Митревски" — Струга, број 01-62/2 од 
19. VI. 1973 година и одлуката на „Јелак" — Ш И К 
— Тетово бр. 20-2150 од 20. VI. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 288/73. (1179) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VII. 1974 година, рег. бр. 1/65, книга II е запи-
шано следното: Се овластува Крсте Јовановски, 
финансиски директор, покрај досегашниот рако-

водител Горѓи Таневски, да го потпишува Само-
стојниот погон за транспорт — Ресен, на Земјодел-
скиот комбинат „Преспанско јаболко" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 317/73. (1177) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 77, страна 60, книга VIII е запишано 
следното: Потписникот на ООЗТ — Погон за сто-
панисување со шуми — Титов Велес на Претпри-
јатието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје 
Ангел Тахов, директор, е разрешен од должност 
и на истиот му престанува правото за потпишува-
ње со одлуката на деловниот одбор број 02-9941/2 
од 28. V. 1973 година. 

За в. д. директор на ООЗТ — Погон за стопа-
нисување со шуми — Т и т о в Велес на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје со 
горенаведената одлука е назначен дипл. инженер 
Димитар Богатинов, кој истиот во иднина ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 21. V. 1973 година. 

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

бр. 621 од 20. VIII. 1973 година. (1185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1255, страна 1497, книга V е запиша-
но следното: Дејноста на Претставништвото и сер-
вис — Скопје на ».Горење" — товарна господинске 
опреме — Белење, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 2. VII. 1973 
година се проширува и со продажба на мало на 
сопствени производи и производи од други произ-
водители за дополнување на асортиманот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 745 од 22. VIII. 1973 година. (1184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува * 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 395, страна 589, книга II е запишано 
следното: „Братство" — стопанско претпријатие — 
село Ростуша, Гостиварско е конституиран© на 15. 
VI. 1973 година, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет број 329 од 15. VI. 1973 година. 

Дејноста на Стопанско^ претпријатие „Братст-
во" — село Ростуша, Гостиварско во иднина се про-
ширува и со продажба на поштенски вредносници, 
поштенски, таксени и судски марки, градежна деј-
ност и производство на текстил, согласно со реше-
нијата на овој суд броз 329/65, 627/64 и 561/69 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 720 од 23. VIII. 1973 година. (1216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 77, страна 61, книга VIII е запишано 
следното: Дејноста на „Треска" — претпријатие за 
дрвна индустрија — Скопје — ООЗТ — Погон за 
стопанисување со шуми — Македонски Брод, со-
гласно со одлуката на собирот на работните луѓе 
при Погонот за стопанисување со шуми во Маке-
донски Брод број 02-94 од 26. I. 1973 година во 
иднина се проширува и со шумски транспорт, от-
куп на земјоделски производи како и со промет на 
трговски и индустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 92 од 22. VIII. 1973 година. (1220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 77, страна 61, книга VIII се врши пре-
нотација на одлуката за организирање на Основ-
ната организација на здружен труд — Шумско 
стопанство — Кавадарци при Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје со следните 
податоци под фирма: Основна организација на 
здружен труд — Шумско стопанство — Кавадарци. 
Предмет на работењето на ООЗТ е: а) стопанису-
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вање со постојаните шуми; б) подигање и пошу-
мување на стопански шуми; в) заштита и чување 
на шуми; г) мелиорација на деградирани шуми; 
д) исползување на шуми и споредни шумски про-
изводи; ѓ) производство на посадочен материјал; 
е) развивање на ловно стопанство; ж) истражу-
вачки и научни работи во шумарството; з) одгле-
дување и градба на шумски комуникации; ѕ) про-
изводство и продажба на градежен и огревен ма-
теријал — трговија на мало; и) врши работи од 
својата дејност за други работни организации; 
Ј) подигање и одгледување на тополови насади. 

ООЗТ ќе ја потпишува инженер Михајло Тра ј -
ков, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 743 од 22. VIII. 1973 година. (1221) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 789, страна 143, книга VIII, се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Кавадар-
ци при „Електромакедонија" — претпријатие за 
дистрибуција на електрична енергија — Скопје со 
следните податоци и под фирма: Основна органи-
зација на здружен труд — Кавадарци, ул. „Блажо 
Алексов" бр. 2. Предмет на работењето на ООЗТ е 
купување и продажба на електрична енергија, екс-
плоатација на електроенергетски објекти и уреди, 
изградба, реконструкција и ремонт на електрични 
инсталации, изработка и монтажа, поправка и кон-
трола на електроенергетски постројки, опрема, 
уреди и инструменти, електроинсталатерски и 
електромонтерски услуги, вршење на транспортни 
и автомеханичарски услуги, металски и угостител-
ски услуги. 

ООЗТ ќе ја потпишува Кириџиев Трајко Боро, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 642 од 27. VIII. 1973 година. (1222) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег .бр. 1357, страна 352, книга VI е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на орга-
низациите на здружен труд Стовариштето во Скоп-
је, ул. „11 Октомври" бр. 125 на Селско-стопан-
скиот индустриски комбинат „Бечеј" — Бечеј — 
Оссновна организација на здружен труд со свотство 
на правно лице — Индустрија за пиво — Бечеј, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 18. VI. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ли. 
бр. 765 од 22. VIII. 1973 година. (1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 111, страна 913, книга III е запиша-
но следното: На досегашниот директор на Книго-
издателството за уметничка литература „Македон-
ска книга" — Скопје — Никола Борис ТОДОРОВ, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За директор на Книгоиздателството со реше-
нието брот 4/11 од 16. V. 1973 година е назначен 
Славко Димче Јаневски, кој истото ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Панде Иванов Јаревски, книговодител во финан-
сискиот сектор, сметано од 27. VII. 1973 година. 

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

бр. 820 од 5. IX. 1973 година. (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 838, страна 1331, книга V е запишано 
следното: Дејноста за внатрешен промет на „Ру-
бин" — претпријатие за. уметничка изработка на 
накити од благородни метали и промет на часов-
ници — експорт-импорт — Скопје, согласно од-

луката на работничкиот совет број 02-330 од 15. 
VI. 1973 година во иднина се проширува и со: 
ускладиштување и промет на големо на сите ви-
дови индустриски стоки произведени од метал, 
гума, кожа, пластика, стакло, порцелан и кера-
мика, како и акустични производи кои можат да 
служат како украсни предмети, детски играчки и 
бижутерија, производи од козметичката индустрија 
кои служат за нега, тутунски производи, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци пакувани во непо-
вратна амбалажа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 807 од 11. IX. 1973 година. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1169, страна 865, книга V е запишано 
следното: На досегашните потписници на Електро-
инсталатерското претпријатие „Електра" — Скопје 
и тоа: Јакуп Река, директор, Колевски Алексан-
дар и Тасевски Душан им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на претпријатието со од-
луката на работната заедница број 115 од 5. VI. 1973 
година се назначени следните лица: Колевски 
Александар, директор и Тасевски Душан, технички 
раководител, сметано од 24. IV. 1973 година. 

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

бр. 415 и 416 од 27. VIII. 1973 година. (1240) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 267, страна 395, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Претпријатието „Аутомакедо-
нија" — увоз-извоз — Скопје и Самостојната орга-
низација на здружен труд за промет со својство 
на правно лице во Скопје, на ул. „Железничка" бр. 
6; на Претпријатието „Аутомакедопија" — увоз-
извоз — Скопје, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на Претпријатието „Аутомакедонија" — 
увоз-извоз — Скопје од одржаната седница на 13. 
II. 1973 година се проширува со промет на големо 
и мало со: кожа, седларска и ременска стока и при-
бор, бои, лакови и хемикалии, промет на големо со 
хартија, картон и лепенка, ткаенини од текстилни 
влакна од растително, животинско и вештачко по-
текло, како репроматеријал. 

Претпријатието „Аутомакедонија" — увоз-извоз 
— Скопје проширената дејност ќе ја обавува пре-
ку Самостојната организација на здружен труд за 
промет со својство на правно лице — Скопје, ул. 
„Железничка" бр. 6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 153 од 27. VIII. 1973 година. ' (1241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1323, страна 192, книга VI е запиша-
но следното: Организацијата на здружен труд — 
Складиште во Скопје, ул. „12 ударна бригада" бб, 
на Товарна хранил „Колинска" — Љубљана, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 26. III. 1973 година се преселува 
од ул. „12 ударна бригада" бб, на ул. „Ново сајми-
ште" — хала VI во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 910 од 31. VIII. 1973 година. (1242) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VIII. 1973 година, рег. бр. 10/59, книга I е за-
пишано следното: Работничкиот ресторан — Б и -
тола на Филијалата во Битола на „Жито Маке-
донија" — Скопје, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, согласно одлуката на работ-
ничкиот совет на Филијалата „Жито Македонија" 
— Битола, бр. 02-1611/1 од 25. VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 329/73. (1257) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VIII. 1973 година, рег. бр. 20/55, книга I е за-
пишано седното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Тошевски Димитар, досегашен ди-
ректор на Земјоделската задруга „Јанко Колевски", 
село Ивени, Битола. 

Се овластува досегашниот потписник Јованов-
ски Бошко, в .д . директор, да ја потпишува задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 340/73. (1258) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VIII. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Продавницата во Охрид, ул. „Го-
це Делчев" бр. 87, на Трговското претпријатие „Ох-
ридски магазин" — Охрид, престана со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации, кој го води овој суд, согласно одлуката 
на работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, број 02-1534/5 од 13. 
УШ. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 333/73. (1259) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VIII. 1973 година, рег. бр. 19/71, книга II е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Мотелот 
„Пештани" — Охрид, на „Палас" — Охрид — Са-
мостојна хотел ско-угостител ска организација во 
состав на „Интеримпекс" — Скопје и истата гласи: 
Хотел „Десарет" — село Пештани, Охридско, на 
„Палас" — Охрид — Самостојна хотелско-угости-
телска организација во состав на „Интеримпекс" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 227/73. (1260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 171, страна 216, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Стоков-
на куќа „Илинден" — Скопје при Трговското 
претпријатие за промет со универзални стоки, на 
големо и мало — Скопје со следните податоци под 
фирма: Основна организација на здружен труд — 
Стоковна куќа „Илинден" — Скопје, ул. „Битпа-
зарска" бр. 58. Предмет на работењето на ООЗТ е 
продажба на мало на: сите видови текстилни сто-
ки, разна конфекција, куси плетени и базарски 
стоки, метална галантерија, електроинсталациони 
материјали, електро уреди, термички уреди, звуч-
ни музички апарати, плочи, разни хемикалии, на-
мештај, стакло, порцелан, разни универзални сто-
ки за широка потрошувачка, прибор за чевли, пар-
фимерија и козметика, детски играчки, велосипеди, 
мотоцикли и мотори, промет со алкохолни и без-

а л к о х о л н и пијалоци во затворени шишиња како и 
промет на сите видови прехранбени артикли, ту-
тун и тутунски производи на мало. 

ООЗТ ќе ја потпишува Славе Тоневски, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 814 од 31. VIII. 1973 година. (1243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1404, страна 502, книга VI е запиша-
но следното: Шпедитерското услужно претпријатие 
„Аутопревоз" — село Сарај, Скопје, согласно со 
одлуката на работната заедница број 12 од 29. I. 
1973 година се преселува од село Сарај, на ул. 
„Груица Војвода" бр. 3 во Бутел II — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 818 од 31. VIII. 1973 година. (1244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1084, страна 72, книга VIII е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на орга-
низациите на здружен труд Организацијата на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во село Сарај, ул. „Сарајска" бб, на Зем-
јоделскиот трговски комбинат „Агроцентар" — 
село Сарај, согласно изводот од записникот на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 5. VII. 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 860 од 30. VIII. 1973 година. (1245) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на установите, на 19. IX. 1973 
година, рег. бр. 39, реден број 1, книга И се основа 
установа под фирма: Училишен центар за електро 
и металска струка — Струмица, ул. „Герас Цунев" 
бб. Предмет на работењето на училишниот центар 
е образовно-воспитна дејност, односно по завршу-
вањето на п р и з е м н и о т период во траење од 2 го-
дини, училиштето ќе врши професионално оспо-
собување за занимања и техничари во соодветните 
струки. 

В. д. директор е Александар Костов, кој заедно 
со Стојан Котев ќе врши подготвителни дејствија 
до конституирањето на училиштето. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на основачот — Собрание на општината 
Струмица, бр. 02-3613/1 од 4. IX. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 12/73. (1549) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на установите, на 21. IX. 1973 
година, рег. бр. 41, книга II, реден број 1 е запи-
шано основање на установа под фирма: Детска 
градинка „Рахилка Гонева" — Свети Николе. Пред-
мет на работењето на установата е: спроведување 
системна воспитна работа со деца од 3 до 6 го-
дишна возраст, им организира на децата култур-
на забава, игра и заеднички живот и со тоа им 
создава основа за натамошно правилно физичко, 
умствено, морално и естетско воспитување, им по-
мага на родителите во згрижувањето, воспитува-
њето и одгледувањето на децата и се грижи за 
нивното здравје и правилен телесен развиток, ја 
организира правилната исхрана на децата за вре-
ме на нивниот престој. 

В. д. директор е Трајчо Панзов. 
Детската градинка како претшколска установа 

има својство на правно лице. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на основачот — Собрание на општина 
Свети Николе, бр. 02-655/6 од 26. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 14/73. (1550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 762, страна 1405, книга III е запи-
шано под фирма: Централно основно училиште 
„Фаик Коница" — Радуша, Скопско. Предмет на 
работењето на училиштето е општо основно обра-
зование и воспитување. 

Училиштето е основано од Министерството за 
просвета на Народна Република Македонија на 26. 
IX. 1945 година, по предлог на Народниот одбор на 
Тетовска околија. 

Централното основно училиште „Фаик Кони-
ца" — село Радуша, Скопско ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, Наиф Мустафа, директор. 

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

бр. 234 од 13. XII. 1973 година. (1560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1644, страна 310, книга VIII е запи-
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т а н о под фирма: Претпријатие за топлификација 
на град Скопје — Скопје, ул. „Лондонска топлана 
запад" бб. Предмет на работењето на топланата е: 
изведување на програмата и проектите за топли-
фикација на град Скопје, како инвеститор; обезбе-
дување студии, истражувања и проекти за извр-
шување на Програмата за топлификација на град 
Скопје; давање технички услуги за проектирање и 
изградба на нови топлани-капацитети; вршење ек-
сплоатација на топлификациониот систем во гра-
дот, управување со веќе изградените објекти за 
отоплување и довршување изградбата на започна-
тите објекти за топлификација; снабдување на по-
трошувачите со технички горива и транспортни 
услуги за превоз на течни горива; изработка на 
инвестициони програми и комплетна инвестициона 
техничка документација за термоенергетски објек-
ти и топлификациони мерки. 

Претпријатието за топлификација е основано 
со организирање на Дирекцијата за топлификација 
на град Скопје — Скопје од установа во претпри-
јатие, согласно со одлуката број 3120/4 од 28. VI. 
1973 година и решението за давање согласност на 
одлуката на Собранието на град Скопје, бр. 18333/1 
од 12. VII. 1973 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, Манџуров Нешо Стилијан, директор, Папеш 
Иван Христо, дипл. економист, Костовски Кипро 
Бранко, дипл. машински инженер и Матевски 
Илија Јанко, ш е ф на сметководството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Во регистарот на организациите на здружен 

труд, рег. бр. 16, страна 65, книга I Дирекцијата 
за топлификација на град Скопје — Скопје, со-
гласно горенаведената одлука и решението се бри-
ше, бидејќи се организира од установа во прет-
пријатие за топлификација на град Скопје — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 138 од 13. XII 1973 година. (1559) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 763, страна 1412, книга III е запи-
шано под фирма: Основно училиште „Владо Та-
севски" — Скопје, населба „Козле". Предмет на 
работењето на училиштето е општествено образо-
вание и воспитување. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Идадија — Скопје на 1. X. 1957 година со 
издвојување на паралелки од Основното училиште 
„29 Ноември" — Скоше (Потврда од Собранието на 
град Скопје број 15-28392 од 13. ХИ. 1973 година). 

Основното училиште „Владо Тасевски" — 
Скопје, населба Козле" ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат, во границите на овласту-
вањето. Петар Новаковски, в. д. директор и Драш-
ковиќ Димитрије, благајник. 

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

бр. 242 од 21. XII. 1973 година. (1561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 762, страна 1409, книга ТТТ е запи-
шано под Фирма: Народен театар — Скоше. Пред-
мет на работењето на театарот е културно-умет-
ничко издигање на народот преку драмски, опер-
ски и балетски уметнички творби. 

Театарот е осноп-ш од Извртттиот совет на 
НРМ. со реше^тието бр. 79 од 4. VII. 1^53 година. 

Театарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во г р а н и т н е на овластувањето КУ-
љан Спасе. управник и Нешовски Младен, ш е ф на 
сметководството. 

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

бр. 221 од 22. XII. 1973 година. (1562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 428, страна 757, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник Атанас Гор-
ѓи Димитров, директор на Гимназијата „Јосиф Јо-
с и ф о в о м " — Гевгелија, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должнот со 
одлуката на Советот број 02-1338/1 од 31. XII. 1966 
година. 

За директор на Гимназијата „Јосиф Јосифов-
ски" — Гевгелија со одлуката на Советот на гим-
назијата број 04-180/1 од 13. V. 1970 година е наз-
начен Мурџев Слободан, кој истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Поцкова Лепосава, секретар. 

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

бр. 201 од 10. ХИ. 1973 година. (1568) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 428, страна 757, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на организациите 
на здружен труд од рег. бр. 428, страна 590 Еко-
номското училиште „Јосиф Јосифовски" — Гев-
гелија, согласно со решението за престанок со ра-
бота на Собранието на општината Гевгелија. 

Сите права и обврски на училиштето по за-
вршната сметка за 1971 година како и другите пра-
ва се пренесуваат на Гимназијата „Јосиф Јосифов-
ски" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 200 од 10. XII. 1973 година. (1569) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 446, страна 1393, книга III е запиша-
но следното: Дејноста на Управата за комунални 
услуги „Градска чистота" — Крива Паланка, со-
гласно со одлуката на работната заедница број 
01-428/1 од 2. III. 1973 година во иднина се проши-
рува и со: изведување на сите видови електрични 
инсталации, електрични мрежи, 10 КВ далеководи; 
монтирање на трафостаници заклучно со + 0 К В 
напон. 

За проширената дејност дадена е согласност од 
Собранието на општината Крива Паланка со ре-
шението број 02-790/1 од 13. III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 195 од 10. XII. 1973 година. (1574) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 336, страна 379, книга II е запишано 
следното: На досегашниот директор на Централ-
ното основно училиште „Страшо Пинџур" — К а -
вадарци Никола Сапунџиев му престанува право-
то за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со одлуката на Советот број 03-251 од 7. XII. 
1973 година. 

За нови потписници на Централното основно 
училиште „Страшо Пинџур" — Кавадарци, со од-
луката на Советот на училиштето број 03-239 од 
26. XI. 1973 година од одржаната седница на 23. 
XI. 1973 година се назначени: Ташев Методи Ду-
шан, директор, Тапанџиев Александар, учител и 
стариот регистриран потписник Јанкулова Зорка, 
секретар. 

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

бр. 220 од 12. XII. 1973 година. (1575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 205, страна 1043, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник директор на 
Основното училиште „Страшо Пинџур" — Него-
тино Ташев Илија му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со 
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одлуката на Советот на работната заедница број 
247/1 од 17. VI. 1968 година од одржаната седница 
на 16. VI. 1968 година. 

За директор на Основното училиште „Страшо 
Пинџур" — Неготино со одлуката на Советот на 
работната заедница, број 577/1 од 26. VIII. 1972 го-
дина е назначен Цветков Блаже, кој во иднина 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 198 од 10. XII. 1973 година. (1576) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 307, страна 257, книга И е запишано 
следното: На Катерина Василева, досегашен пот-
писник на Централното осумгодишно основно учи-
лиште „Јордан Константинов-Џинот" — село Долно 
Количани, Скопско, и престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешена од должност со 
одлуката на Советот број 252 од 15. IX. 1973 го-
дина, од одржаната седница на 28. VIII. 1973 го-
дина. 

За в. д. директор на Централното осумгодишно 
основно училиште „Јордан Константинов-Џинот", 
село Долно Количани, Скопје, со одлуката на со-
ветот број 253 од 15. IX. 1973 година е назначена 
Павловска Анка, која во иднина истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Рамаданов Шаип, секретар. 

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

бр. 216 од 7. ХИ. 1973 година. (1577) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 668, страна 825, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на ос-
новната организација на здружен труд „Илинден" 
— Скопје, булевар „ЈНА" број 63-а при „Скопје" 
— градска аптека — Скопје под фирма: Основна 
организација на здружен труд „Илинден" — Скоп-
је, булевар „ЈНА" број 63-а. 

Предмет на работењето на ООЗТ е: 
а) набавување, изработка, испитување и про-

мет со лекови и средства за лечење и превентива, 
б) спроведување на здравствено-воспитна ра-

бота, 
в) набавување, приготвување и промет со сред-

ства за лечење и заштита на животни и растенија, 
средства за хигиена и нега на луѓето, средства за 
дезинфекција, хемикалии и реагенси, 

г) обавување на биохемиски и броматолошки 
испитувања, 

д) промет на големо со лекови, санитетски ма-
теријали и козметика, 

ѓ) споредна дејност: продажба на разни меди-
цински инструменти. 

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Србиновска 
Галаба, в. д. управник. 

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

бр. 125 од 11. XII. 1973 година. (1578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 668, страна 827, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд „13 ноември" 
— Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бр. 15 при „Скопје" 
— Градска аптека — Скопје, под фирма: Основна 
организација на здружен труд „13 ноември" — 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бр. 15. Предмет на 
работењето на ООЗТ е: 

а) набавка, изработка, испитување и промет со 
лекови и средства за лечење и превентива; 

б) спроведување на здравствено-воспитна ра-
бота; 

в) набавување, приготвување и промет со сред-
ства за лечење и заштита на животни и растенија, 
средства за хигиена и нега на луѓе, средства за 
дезинфекција, хемикалии и реагенси; 

г) обавување на биохемиски и броматолошки 
испитувања; 

д) промет на големо со лекови, санитетски ма-
теријали и козметика; 

ѓ) споредна дејност: продажба на разни меди-
цински инструменти. 

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува Канчевска Амалија, управник. 

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

бр. 127 од 11. XII. 1973 година. (1579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 489, страна 1005, книга II е заши-
ел едното: На досегашните потписници на Заводот 
за згрижување, воспитување и образование на де-
ца и младинци — Скопје и тоа: Георгиевски Кон-
стантин, директор и Белкова Олга, сметководител, 
согласно одлуката на работната заедница број 
01-417 од 12. XII. 1973 година од одржаната седни-
ца на 14. XI. 1973 година им престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на Заводот за згрижување, 
воспитување и образование на деца и младинци 
— Скопје, со одлуката на Собирот на работните 
луѓе број 01-418 од 12. XII. 1973 година од одржа-
ната седница на 14. XI. 1973 година е назначен 
А л е к о в с к и Александар, кој во иднина истиот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 246 од 24. XII. 1973 година. (1580) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 194, страна 999, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на организации-
те на здружен труд, од рег. бр. 194, страна 999, кни-
га I Забавиштето „Нада Бутникошарева" — Титов 
Велес, согласно решението на Собранието на оп-
штината Титов Велес, број 01-4480/1 од 1. X. 1973 
година за престанување работата на Претшкол-
ската установа „Нада Бутникошарева" — Титов 
Велес, поради неисполнување услови за постоење 
на дејноста. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 214 од 10. XII. 1973 година. (1591) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 152, страна 829, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Интерна-
тот при Хемиското училиште „Борис Кидрич" — 
Титов Велес Петровски Јорданов Петар, директор, 
му престанува правото за потпишување со одлу-
ката на работната заедница од одржаната седница 
на 1. XI. 1973 година. 

За нов управител на Интернатот при Хемиско-
то училиште „Борис Кидрич" — Титов Велес со 
горенаведената одлука е назначен Зографски Јо-
ван, кој во иднина истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Трај кова 
Димитрова Ѓурѓа, сметкополагач. 

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

бр. 215 од 24. XII. 1973 година. (1592) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. број 1363, страна 373, книга VI е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на органи-
зациите на здружен труд Претставништвото во 
Скопје, улица „Иво Рибар Лола" број 54 на „Ср-
бокотекс" експорт-импорт — Белград, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на „Центротек-
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стил" експорт-импорт — Белград од одржаната 
седница на 26. X. 1973 година и решението Фи. бр. 
1251 од 30. V. 1973 година на Окружниот стопан-
ски суд — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1263 од 22. XI. 1973 година. (1518) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 797, страна 304, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Сообраќа-
ен погон — Скопје, ул. „Железничка" бб при Ж е -
лезничкото транспортно претпријатие — Скопје со 
следните податоци под фирма: Основна организа-
ција на здружен труд Сообраќаен погон — Скопје, 
улица „Железничка" бб. Предмет на работењето на 
ООЗТ се организира и преку своите извршни еди-
ници, непосредно врши превоз на патници и стока 
со средствата на железничкиот сообраќај, а во 
рамките на оваа основна задача ги врши следните 
дејности: 

— воведува, составува и отпрема возови и го 
регулира нивното движење, заклучува договори за 
превоз на патници и стока и ги обавува сите ко-
мерцијални и манипулативен! работи сврзани со из-
вршувањето на договорот за превоз, врши други 
работи од неговата дејност. 

ООЗТ ќе го потпишува Милорад Матевски, ди-
ректор. 

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

бр. 1111 од 27. XI. 1973 година. (1519) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации 
на 28. VIII. 1973 година ,рег. бр. 187, реден број 
7 е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Оризарство" — село Колешино основа Продавни-
ца на колонијални и мешовити стоки број 4 во се-
ло Мокриево, Струмица. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мешовити колонијал-
ни стоки, електро-уреди, конфекција, трикотажа, 
железарија, леб, брашно, сувомесни производи, ј уж-
но овошје, мебел, галантерија и др. 

Раководител на продавницата е Костадин Ко-
лев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на задружниот совет на задругата од 27. 
III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 226/73. " (1531) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. VII. 1973 година, рег. бр. 213, реден број 16 е 
запишано преостанувањето на следните продавни-
ци од Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Тргомакедонија" — Делчево на Зем-
јоделската задруга „Руен" — Кочани, и тоа: 

Продавница за прехранбени и други сродни 
артикли на мешовити стоки — село Тркање. Ко-
чанско; 

Продавница за прехранбени и други сродни ар-
тикли на мешовити стоки — село Оризари, Ко-
чанско; 

Продавница за прехранбени и други артикли на 
мешовити стоки — село Бели, Кочанско; 

Продавница за прехранбени производи, алко-
холни и безалкохолни пијалоци и други домашни 
потреби по принцип на самопослуга — Кочани, 
ул. „29 Ноември" број 81. 

Продавниците заедно со стовариштето се из-
бришани од регистарот врз основа на одлуката на 
работничкиот совет на работната организација број 
01-79 од 22. III. 1973 година и спогодбата меѓу 
Земјоделската задруга „Руен" — Кочани и „Трго-
македонија" — Делчево, донесена на ден 9. V. 1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 184/73. (1539) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. VIII. 1973 година, рег. бр. 393, ред. број 3 е 
запишано следното: Продавницата „Рефлекс" — 
Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски — Свештарот" 
број 35 во состав на Трговското претпријатие „Реф-
лекс" — Београд се брише од регистарот поради 
присоединување кон „Центротекстил" — Београд, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од 5. 
VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 207/73. (1540) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. IX. 1973 година, рег. бр. 462, реден број 51 се 
запишани следните продавници на Производното 
трговско претпријатие на големо и мало „Европа" 
и тоа: 

1. Производно трговско претпријатие на големо 
и мало „Европа" — Штип, Трговско стовариште — 
магазин со складирање и купопродажба на големо 
број 26, улица „Велушка џамија" Б Б — Приштина. 

Предмет на работењето е: складирање и купо-
продажба на големо на разновидна стока спрема 
извршената регистрација за обавување дејноста 
на матичната организација „Европа" — Штип, 
снабдување на продавниците со потребната стока 
и ел. 

Раководител е Миодраг Воиновиќ од Приштина. 
2. Производно трговско претпријатие на големо 

и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница на 
мало број 27, ул. „е. Грачаница" број 133, општи-
на Приштина. 

Раководител е Горица Максимовиќ. 
3. Производно трговско претпријатие на големо 

и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница на 
мало број 28, ул. „е. Велики Бјелачевац" бб, оп-
штина Приштина. 

Раководител е Трнава Пајазит. 
4. Производно трговско претпријатие на голе-

мо и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница 
на мало број 29, е. Станковац број 16, општина 
Глоговац. 

Раководител е Шачир Пираку. 
5. Производно трговско претпријатие на голе-

мо и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница 
на мало број 31, село Долно Добрево, општина 
Приштина. 

6. Производно трговско претпријатие на големо 
и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница на 
мало број 32, улица „Хасан Приштина" бр. 27, 
Приштина. 

Раководител е Ризах Черими. 
7. Производно трговско претпријатие на голе-

мо и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница 
број 33, улица „Братство единство" бр. 51 — При-
штина. 

Раководител е Адеми Хилмија. 
8. Производно трговско претпријатие на големо 

и мало „Европа" — Штип, ул. „Ленинова" бр. 151 
— Приштина. 

Раководител е Лимон Намоеи. 
9. Производно трговско претпријатие на големо 

и мало „Европа" — Штип, Трговска продавница на 
мало број 37, улица „Џемаил Убиш" бр. 37, При-
штина. 

Раководител е Имер Краснич. 
10. Производно трговско претпријатие на го-

лемо и мало „Европа" — Штип, Трговска продав-
ница на мало број 38, улица „Џемаил Ибиш" бр. 
146 — Приштина. 

Раководител е Шаип Краснич. 
Трговските продавници ќе ги обавуваат след-

ните дејности: 
— продажба на мало на сите видови безалко-

холни пијалоци: сода, оранжада, лимонада, соко-
ви, кокта и ел.; 

— бонбони, локум, алва и други шеќерни про-
изводи на база шеќер и какао; 
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— слаткарски производи и бели печива; 
— трговија со: колонијално-прехранбени сто-

ки, млеко и млечни производи, тестенини, суво-
месни и конзервирани производи, риба, јајца, чо-
колади, ф а ф е л производи, гума за жвакање, какао, 
алкохолни пијалоци, пиво, цигари и кибрит, пош-
тенски марки, канцелариски и школски прибор, 
хартија, коверти, моливи, мастило, козметички и 
парфимериски производи, прибор за бричење, раз-
ни зачини и други колонијални производи; 

— овошје, зеленчук и друго јужно овошје. 
Набавката на стока за продавниците ќе ја врши 

комерцијалната служба во Штип, а истата ќе се 
набавува за продавниците преку стовариштето — 
магазин во Приштина. ~ 

Раководителот на стовариштето во Приштина е 
овластен да потпишува во име на организацијата 
со посебно полномошно, издадено од страна на 
директорот на матичната организација „Европа" 
Штип, а останатите раководители на продавниците 
не се овластени за потпишување. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието 
број 860 од 13. X. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 236/73. (1551) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд на 23. VIII. 1973 година, рег. бр. 165, реден број 
18 е запишано следното: Продавницата во село 
Раборци и Продавницата во Струмица на Земјо-
делската задруга „Кукла" од село Куклиш, Стру-
мичко се бришат од регистарот, согласно подне-
сената пријава број 03-124 од 10. III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 55/73. (1541) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 670, страна 246, книга VII е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на органи-
зациите на здружен труд Деловната единица — 
продавница во Нови Сад, ул. „ЈНА" број 38, на 
Претпријатието за снабдување на големо и мало 
„Агромеханика" — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, број 118 од одржаната сед-
ница на 13.V.1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 813 од 4.Х.1973 г . (1296) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. VIII. 1973 година, рег. бр. 246, реден број 4 е 
запишано следното: Продавницата „Рефлекс" од 
Штип, ул. „Ванчо Прке" број 44 во состав на Тр-
говското претпријатие „Рефлекс" — Београд, се 
брише од регистарот поради присоединување кон 
друго претпријатие, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Центротекстил" — Београд од 
5. VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 208/1973 година. (1542) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. III. 1973 година, избришани се од регистарот 
следните филијали на Комерцијално-инвестицио-
ната банка — Скопје и тоа: 

1. Од рег. бр. 424, реден број 3 Филијалата во 
Штип на КомерциЈ ално-инвестиционата банка — 
Скопје; 

2. Од рег. бр. 509, реден број 2 Филијалата во 
Струмица на Комерцијално-инвестиционата банка 
— Скопје; 

3. Од рег. бр. 383, реден број 4 Филијалата во 
Кочани на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје; и 

4. Од рег. бр. 18, реден број 2, книга II Фили-
јалата во Радовиш на Комерцијално-инвестициона-
та банка — Скопје. 

Бришењето е запишано во регистарот врз ос-
нова на пријавата на Стопанската банка — Скопје, 
бр. 06/133 од 1. И. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 30/73. (1557) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации, иа 
15. XI. 1973 година, рег. бр. 191, ред. бр. 17 е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Прогрес" од 
село Нов Истевник, Делчево, се присоединува кон 
З И К „Овче Поле" — Св. Николе, сметано од 1. X. 
1972 година без својство на правно лице, согласно 
одлуката на Погонскиот работнички совет на ЗИК 
„Овче Поле" — погон „Сандански" — Делчево бр. 
03-414 од 19. V. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 281/73. (1555) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 737, страна 1195, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд Техничко 
училиште „Наце Буцони" — Куманово, ул. „Бајрам 
Шабани" бб при „Куманово" — училишен центар 
за средно образование — Куманово под фирма: 
Основна организација на здружен труд — Технич-
ко училиште „Наце Буџони" — Куманово, ул. „Ба ј -
рам Шабани" бб. 

Предмет на работењето на ООЗТ е да работи 
како техничко училиште, средно-техничка струка, 
да подготвува кадар од металска и електро ква-
лификовани работници. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Доцевски Владимир, 
директор и Иванов Владимир, секретар. 

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

бр. 141 од 23. XI. 1973 година. (1475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 737, страна 1195, книга III се врши 
пренотација на Одлуката на организирање на Ос-
новната организација на здружен труд Економско 
училиште „Моша Пијаде" — Куманово, улица „Ба ј -
рам Шабани" при „Куманово" — училишен цен-
тар за средно образование — Куманово под ф и р -
ма: Основна организација на здружен труд Еко-
номско училиште „Моша Пијаде" — Куманово, ул. 
„Бајрам Шабани". 

Предмет на работењето на ООЗТ е вршење на 
ошпто-образовна дејност. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Поповски Горѓи, ди-
ректор и Анчевска Живка , секретар. 

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

бр. 142 од 23. XI. 1973 година. (1476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 737, страна 1195, книга I I I се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Земјо-
делско училиште „Киро Бурназ" — Куманово при 
,,Куманово" — училишен центар за средно образо-
вание — Куманово, под фирма: Основна организа-
ција на здружен труд Земјоделско училиште „Ки-
ро Бурназ" — Куманово. 

Предмет на работењето на ООЗТ е оспособува-
ње на стручни кадри од земјоделска струка. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Спасовски Сретен, 
директор и Јашко Стефановски, секретар. 

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

бр. 143 од 23. XI. 1973 година. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 312, страна 765, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд Детска три-



9 ноември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 42 — Стр. 1011 

котажа „Кавадарка" — Кавадарци, улица „7 сеп-
тември" број 76, при Заводот за вработување 
Кавадарци под фирма: Основна организации па 
здружен труд — Детска трикотажа „Кавадарка" — 
Кавадарци, ул. „7 септември" бр. 76. 

Предмет на работењето на ООЗТ е организа-
рање работа на СИЦ и производство на детска три-
котажа. 

ООЗТ ќе ја потпишува Ангелков Тодор, ди-
ректор. 

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

бр. 180 од 16. XI. 1973 година. (1478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 116, страна 688, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник Тасева Ху-
бавка, в. д. управник на Детски јасли и градинка 
,.Фемо Кулаков" — Неготино и престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешена од долж-
ност со одлуката на Советот на работната заедница 
бр. 47 од 15. X. 1972 година од одржаната седница 
на 6. IX. 1972 година. 

За управник на Детските јасли и градинката 
„Фемо Кулаков" — Неготино е назначена Христо-
ва Цвета со одлуката на Советот на работната за-
едница бр. 47 од 15. X, 1972 година од одржаната 
седница на 6. IX. 1972 година која Детските јасли 
и градинката „Фемо Кулаков" — Неготино ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Груева сега Ташулова Нада, секретар. 

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

бр. 120 од 27. XI. 1973 година. (1482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 394, страна 623, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Управата 
за комунални служби — Неготино Блаша Настова, 
финансиски книговодител и престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешена од должност 
со одлуката бр. 0101-562 од 15. XI. 1973 година на 
работничкиот совет од одржаната седница на 31. 
X. 1973 година. 

За нов потписник на Управата за комунални 
служби — Неготино со горенаведената одлука е 
назначен Блажо Крстев, ш е ф на сметководството, 
кој во иднина Управата за комунални служби ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Лазаров Лазар, директор. 

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

бр. 218 од 26. XI. 1973 година. (1483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 19, страна 82, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Институ-
тот за земјотресно инженерство и инженерска се-
измологија при Универзитетот „Кирил и Методи" 
во Скопје професор Тиберије Киријас, в. д. дирек-
тор, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност со одлуката на Со-
ветот бр. 1730/1 од 30. VIII. 1973 година од одржа-
ната седница на 13. VII. 1973 година. 

За директор на истиот е назначен со горе-
наведената одлука на Советот м-р инженер Ј а -
ким Петровски, кој во иднина Институтот за зем-
јотресно инженерство и инженерска сеизмологија 
при Универзитетот „Кирил и Методи" во Скопје 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 157 од 20. XI. 1973 година. (1486) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 713, страна 1059, книга III е запиша-
но следното: Досегашниот в. д. директор Димо Јан-
чевски на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците — Скопје е разрешен од должност 
и на истиот му престанува правото за потпишува-
ње со одлуката бр. 02-19242/1 од 11. VI. 1973 година. 

За директор на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Скопје со одлука-
та бр. 31647/1 од 19. XI. 1972 година е назначен Е ф -
ремов Киро, дипломиран правник, кој во иднина 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Александар Стојановски, претсе-
дател на Собранието. 

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

бр. 178 од 14. XI. 1973 година. (1487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 505, страна 59, книга III е запишано 
следното: На досегашните потписници на Матема-
тичкиот институт со нумерички центар на Универ-
зитетот во Скопје и тоа: д-р Горѓи Чупона, дирек-
тор и м-р Симеон Иванов, соработник, им преста-
нува правото за потпишување со одлуката на Уп-
равниот одбор бр. 293 од 24. IX. 1973 година. 

За нови потписници на Математичкиот инсти-
тут со нумерички центар на Универзитетот во Скоп-
је, со решение бр. 391 од 24. IX. 1973 година се 
назначени следните лица: професор д-р Илија 
Шапкаров, директор и м-р Станислава Шурле-
жаноска, заменик, кои истиот во иднина ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 170 од 21. XI. 1973 година. (1488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 191, страна 988, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Основното 
училиште „Крсте Мисирков", населба Маџари II — 
Скопје, Димитровски Благоја, директор, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност со одлуката на советот бр. 02-317 од 
8. XI. 1973 година од одржаната седница на 26. X. 
1973 година. 

За директор на Основното училиште „Крсте 
Мисирков", населба Маџари II — Скопје со горе-
наведената одлука на советот е назначен Велевски 
Љубомир, кој во иднина истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 213 од 21. XI. 1973 година. (1489) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 36, страна 148, книга I се врши пре-
нотација на Одлуката за организирање на Основ-
ната организација на здружен труд — Гинеколо-
гија и акушерство во Скопје, улица „Дижонска" бб 
при Градската општа болница — Скопје, под фир-
ма: Основна организација на здружен труд — Ги-
некологија и акушерство — Скопје, ул. „Дижон-
ска" бб. 

Предмет на работењето на ООЗТ е: пружање 
на здравствена заштита од областа на гинекологи-
јата и акушерството (женски болести и породување) 
преку амбулантно и стационар™ лекување на ж е -
ни и цитолошки испитувања на женското населе-
ние оо цел рано откривање рак на гениталните ор-
гани. 
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Оваа ООЗТ ќе ја потпишува д-р Јанев Коста-
дин, в. д. управник. 

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

бр. 204 од 26. XI 1973 година. (1490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 138, страна 599, книга III е запишано 
следното: На досегашниот в. д. директор на Гим-
назијата „Кочо Рацин" — Титов Велес Попов Бо-
жидар му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност со решение на Со-
ветот бр. 02-18 од 15. I. 1973 година. 

За нов в. д. директор на Гимназијата „Кочо 
Рацин" — Титов Велес со одлуката на работнич-
киот совет бр. 17 од 15. I. 1973 година од одржа-
ната седница на 12. I. 1973 година е назначен Прен-
џов Благој, професор, КОЈ ВО иднина истата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпи-
сник Јорданка Ацева, сметководител. 

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

бр. 97 од 19. XI. 1973 година. (1499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 270, страна 663, книга III е запишана 
под фирма: „Јадран" — занаетчиско трговско и по-
с р е д н и н е претпријатие на големо и мало — Него-
тино Вардар — Деловна единица — Продавница, 
без својство на правно лице во Подујево. Предмет 
на работењето на продавницата е вршење промет, 
на мало, со следните производи: сите видови на 
кандит производи, овошје, зеленчук, јужно овош-
је, безалкохолни пијалоци во оригинално пакување 
и други прехранбени производи за секојдневна 
употреба во домаќинствата а не се ограничени со 
посебни прописи. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Јадран" — занаетчиско трговско 
и посредничко претпријатие на големо и мало — 
Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. III. 1973 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Шефкет Ша-
бани. 

Деловната единица — Продавница без својство 
на правно лице во Подујево ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1302 од 27. XI. 1973 година. (1506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 168, страна 451, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Ортопед-
скиот завод „Славеј" — Скопје, Тасевски Иван, 
директор, Патрногиќ Саво, книговодител и Митрев-
ски Трпе, кон. ортопед, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 10. IX. 1973 година. 

За нови потписници на Ортопедскиот завод 
„Славеј" — Скопје со горенава ден ата одлука се 
назначени следните лица: Филиповски Јосиф, ди-
ректор, Стоиловски Јован, бандажер ортопед и Са-
вовски Благоја, механичар ортопед, кои Заводот 
ќе го потпишуваат »задолжуваат и раздолжуваат, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 155 од 21. XI. 1973 година. (1511) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 737, страна 1389, книга III се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Учили-
ште за занимања „Перо Наков" — Куманово, улица 
„Бајрам Шабани" бб, при „Куманово" — училишен 

центар за средно образование — Куманово под 
фирма: Основна организација на здружен труд — 
Училиште за занимања „Перо Наков" — Куманово, 
улица „Бајрам Шабани" бб. 

Предмет на работењето на ООЗТ е вршење на 
општо-образовна и стручна дејност. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Ангел Трајковски, ди-
ректор и Краљевска Зора, секретар. 

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

бр. 144 од 26. XI. 1973 година. (1515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на утановите, рег. бр. 598, стра-
на 471, книга III е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Основното училиште „Ли-
рија" — село Брест, Скопје, Екрем Сулејмани, в. д. 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност со решението на 
работната заедница број 124 од 16. IX. 1972 година 
од одржаната седница на 6. IX. 1972 година. 

За директор на Основното училиште „Лирија" 
— село Брест, Скопско, е назначен со одлуката 
број 125 од 21. IX. 1972 година на работната заед-
ница од одржаната седница на 29. VIII. 1972 годи-
на Ху сни је Теци, која во иднина истото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со новоназначениот потписник Луа-
зим Ебиби секретар, сметано од 12. X. 1972 година. 

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

бр. 138 од 27. X. 1972 година. (1530) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на ден 27. XI. 
1973 година, рег. бр. 43, книга II, реден број 1 е 
запишано основање на Градска аптека, со седиште 
во Радовиш. 

Предмет на работењето на аптеката е продаж-
ба на лекови, завоен материјал, санитетски пома-
гала, ветеринарни лекарства и козметички произ-
води. 

В. д. директор е Галаба Витанова. 
Аптеката е основана од Народниот одбор на 

Градската општина Радовиш, број 1886 од 13. IV. 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
21/73. (1547) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 19. IX. 1973 
година, рег. бр. 40, реден број 1, книга II е запи-
шано под фирма: Економско училиште, со седиште 
во Струмица. Предмет на работењето на училиште-
то е: ќе врши образовно-воспитна дејност, односно 
по завршувањето на припремниот период во трае-
ње од 2 години училиштето ќе врши професио-
нално оспособување на ученици за економски тех-
никум. 

В. д. директор е Томе Николов, кој заеднички 
со Нада Циева ќе врши подготвителни дејствија 
до конституирањето на училиштето. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Струмица, 
број 02-3612 од 4. IX. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 13/73. (1548) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.VI. 1973 година, рег. број 403, реден број 
29 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за ме-
шани колонијални стоки, село Истибање, Кочанско. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мешана колонијална стока. 

Раководител на продавницата е Стојан Дејанов. 



9 ноември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 42 — Стр. 1013 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, број 01-349/21 од 
28.1.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 157/73. (978) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 404, реден број 
32 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за 
мешани стоки, е. Липец. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Димче Темел-
ков. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, број 01-349/17 од 
28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 159/73. (980) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 404, реден број 
33 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за ме-
шани стоки, Виница. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Тодор Коцев. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, бр. 01-349/16 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 160/73. (981) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 404, реден број 
34 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за ко-
лонијални стоки — Виница. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Павлина Спа-
сова. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, број 01-349/19 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 161/73. (982) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.VI. 1973 година, рег. број 404, реден број 
35 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за 
колонијални стоки — Виница. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Ибраим Ша-
банов. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатие, број 01-349/144 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 162/73. (983) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 404, реден број 
31 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за ме-
шани колонијални стоки во село Пекљани. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ме-
шани стоки. 

Раководител на продавницата е Стојан Бога-
тинов. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, број 01-349/18 од 
28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 158/73. (979) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 404, реден број 
44 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за 
леб и бели печива — Виница. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на леб и бели 
печива. 

Раководител на продавницата е Роска Атана-
сова. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, број 01-349/13 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 163/73. (984) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 405, реден број 
40 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница — Продавница за 
продажба на бели печива, Виница. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на бели пе-
чива. 

Раководител на продавницата е Деса Благоје-
виќ. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, број 01-349/12 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 164/73. (985) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 406, реден број 
42 е запишана под фирма: Трговско претпријатие* 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за 
градежни материјали — Виница. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на градежни 
материј али. 

Раководител на продавницата е Мијал Зигов. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет, број 
01-349/19 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 165/73. (986) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 30.V. 1973 година, рег. број 401, реден број 
13 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница на 
чевли и мушами, Виница. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на чевли и мушами. 

Раководител на продавницата е Киро Зигов. 
Продавницата е основана со одлуката на ра-

ботничкиот совет на Трговското претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, број 01-349/10 од 
28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 166/73. (987) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.VI.1973 година, рег. број 405, реден број 
36 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за 
железарија, Виница. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на железарија. 

Раководител на продавницата е Лазар В аси лев. 
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Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет, број 
01-349/9 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 167/73. (988) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 405, реден број 
37 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница на 
сточна храна и брашно — Виница. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сточна 
храна и брашно. 

Раководител на продавницата е Илчо Коцанов. 
Продавницата е основана со одлуката на ра-

ботничкиот совет на претпријатието, број 01-349/8 
од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 168/73. (989) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 4.1У.1973 година, рег. број 283, реден број 
6 е запишано основање на Единица за производ-
ство на готови бетонски елементи при Водостопан-
ското претпријатие „Брегалница" — Кочани. Пред-
мет на работењето на единицата е: проектира и 
произведува готови бетонски елементи за изградба 
и опремување на објекти на Водостопанското прет-
пријатие „Брегалница" — Кочани и за потреби на 
трети лица. 

В.д. раководител на единицата е Иван Иванов-
ски, градежен техничар. 

Единицата ќе ја потпишува директорот Ѓорги 
Серафимов и в.д. раководителот Иван Ивановски. 

Единицата е основана со одлуката на работнич-
киот совет на Водостопанското претпријатие „Бре-
галница" — Кочани, број 02-РС-3-3-2 од 3.1У.1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 78/73. (998) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 405, реден број 
38 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница за 
трикотажа и кратка стока — Виница. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на трико-
тажа и кратка стока. 

Раководител на продавницата е Зага Фичова. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, број 01-349/7 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 169/73. (990) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 1357, книга VI, страна 351 е запишано след-
ното: Фирмата на Организацијата на здружен труд, 
без својство на правно лице — Стовариште во 
Скопје, ул. „11 Октомври" број 125, на Пол»опри-
вредно-индустрискиот комбинат „Бечеј" од Бечеј, 
согласно со одлуката на работната заедница на Са-
мостојната организација на здружен труд — Ин-
дустрија за пиво во Бечеј и на Самостојната орга-
низација на здружен труд „Трговска мрежа" во 
Бечеј во состав на Пољопривредно-ртадустрискиот 
комбинат „Бечеј" од Бечеј и изводот од регистарот 
на Окружниот стопански суд — Нови Сад, Фи. бр. 
1326 од 29.VII. 1972 година се менува и гласи: По-
љопривредно-индустриски комбинат „Бечеј" — Бе-
чеј — Основна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Индустрија за пиво 
„Бечеј" — Стовариште во Скопје. 

Скратен назив на стовариштето е: ПИК „Бе-
чеј" Индустрија пива — Бечеј — Стовариште — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
864 од 18.Х.1972 г. (1557) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 168, страна 19, книга И е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Градежното 
претпријатие „Црвена ѕвезда" — Гостивар Дави-
довски Томислав, ш е ф на сметководството му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност со решението број 02-1968 од 
12.1Х.1972 година. 

За раководител на стопанско-сметководниот 
сектор на Градежното претпријатие „Црвена Ѕвез-
да" — Гостивар е назначен со горенаведената од-
лука Алексоски Данило, дипломиран економист, 
кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Сиљановски 
Благоја, директор и ѓорѓиоски Слободан, секретар, 
сметано од 9.Х.1972 година. 

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

бр. 925 од 31.Х.1972 год. (1637) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25.У1.1973 година, рег. број 405, реден број 
39 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 
на големо „Илинден" — Виница, Продавница на 
текстилни стоки — Виница. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на текстилни 
стоки. 

Раководител на продавницата е Тодор Данев. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие на големо „Илинден" — Виница, а основа-
на е со одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието, број 01-349/19 од 28.У.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 170/73. (991) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 1632, страна 195, книга VIII е запи-
шано следното: Досегашниот предмет на работе-
њето на Претпријатието за производство на на-
родни ракотворби, услуги и хорти култура „Маке-
донски килим" — Скопје, согласно со одлуката на 
работната заедница број 15 од 6.УП.1973 година се 
проширува и со следнава дејност: промет со народ-
ни ракотворби и сувенири, волнено предиво и раз-
на позамантериска и базарска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 698 од 31.Х.1973 г. (1590) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1584, страна 406, книга VII е з а п -
исано следното: Се брише од регистарот на орга-
низациите на здружен труд Продавницата во Скоп-
је, ул. „Бутелска" број 29 на Дрвно-индустрискиот 
комбинат „Црн Бор" — Прилеп — Самостојна ор-
ганизација на здружен труд за трговија со свој-
ство на правно лице — Прилеп, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет на ДИК „Црн Бор" — 
Прилеп — СОЗТ за трговија со својство на прав-
но лице — Прилеп број 1985 од 9.УП.1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 771 од 5.ХП.1973 г. (1585) 
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КОНКУРСИ 
Комисијата за отстапување изградба на инве-

стициониот објект — Тулана, при производното 
претпријатие „Неметали" — Тетово, согласно член 
61 и 62 од Законот за изградба на инвестициони 
објекти („Службен весник на СРМ" бр. 35/73), член 
4 и 5 од Правилникот за начинот и постапката за 
отстапување на инвестициони објекти („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/74), го објавува следниот 

К О Н К У Р С 
(јавно наддавање) 

за отстапување изградба на објектот во ре-
конструкција и модернизација на погонот за 
производство на тули, како и набавка на 
опрема. 

I. Градежни работи 
1. Машинска хала со автоматика 
2. Вештачки сушилни 
3. Хофманова печка со челно отварање 
4. Настрешница за холидирање на глина 
5. Мазутарница 
6. Водовод и канализација 
7. Портирница со санитарен чвор 
8. Пристапен пат со внатрешни патишта и 

плато 
9. Електроника лација 

II. Опрема за капацитет од 30.000.000 НФ 
1. Автоматски транспорт 
2. Вештачки сушилни со додатно ложиште 
3. Хофманова печка 
4. Мазутарница 
Рок за изведување на работите под точка I 
и II е пет месеци од денот на потпишување 
на договорот. Изведувачот под точка I дол-
жен е да даде оперативен и изведбен план. 
Услови за најповолно кредитирање под 
точка И. 
Под точка II да се дадат поединечни цени за 
секоја позиција. 
Рок за поднесување на понудите е 30 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 
Понудите се доставуваат до комисијата при 
производното претпријатие „Неметали" — 
Тетово во одвоени и запечатени обвивки. 
Лицитацијата ќе се изврши третиот ден по 
истекувањето на конкурсот во просториите 
на претпријатието, ул. „ИЗ" бр. 3 — Тетово, 
со почеток во 10 часот. (308) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставник (во сите звања) по предметот 
Основи на правото и за избор на асистент по пред-
метот Економска географија. 
Условите за избор се регулирани со членовите 269, 
271, 272 и 275 од Статутот на работната организа-
ција на Економскиот факултет во Скопје. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (301) 

Конкурсната комисија при Заводот за рехаби-
литација на деца и младинци со оштетен вид — 
Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на 1 лекар офталмолог и 1 лекар педи-
јатар или интерниот на определено работно време 
со работно време од 4 часа неделно. 

Настап на работа 15 дена по објавувањето на 
конкурсот. (302) 

Претпријатие за производство и пренесување на 
електрична енергија „Електростопанство" — 

Скопје — 

— врз основа на Основниот закон за изградба 
на инвестициони објекти и Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти, објавува 

КОНКУРС 
за јавно наддавање за отстапување изградба 

на следните објекти на рудник „Осломеј" 
— Кичево: 

1. Магацин со прирачна работилница, 
2. Станица за сместување на течно гориво, 
3. Магацин за технички материјали, 
4. Гаража со сервис за коли, 
5. Трафостаница. 
Ориентационата вредност на работите изнесу-

ва 3,150.194,31 дин. 
Рок за довршување на објектите е 5 (пет) ме-

сеци од денот на воведувањето во работа. 
Техничката документација заинтересираните 

можат да ја разгледаат односно да ги подигнат 
условите на наддавањето, секој работен ден од 
10 — 14 ч. во просториите на „Електростопанство" 
— Скопје, Тиранска бр. 2, X кат. 

При наддавањето, понудувачите се должни да 
постапат по условите од овој оглас и по „На-
патствијата на понудувачите" составени од „Елек-
тростопанство" — Скопје, организација за изград-
ба на ТЕ и рудник „Осломеј" — Кичево. 

Понудите треба да бидат комплетни за изве-
дување на сите работи што се предмет на ова 
наддавање и се предаваат во посебна запечатена 
обвивка, со ознака „Понуда за јавно наддавање". 

Покрај понудата, во посебна обвивка со ознака 
„Документација за јавно наддавање" се прилага: 

— доказ за регистрација на понудувачот, 
— гаранција во износ од 5% од ориентацио-

ната вредност на работите со бланко меница или 
гарантно писмо, 

— преглед на расположливите кадри на претп-
ријатието по структура и број, а посебно за струч-
ниот кадар кој ќе биде ангажиран на градилиш-
тето, 

— преглед на расположливата механизација 
и посебно која ќе биде ангажирана на градилиш-
тето, 

— список на изведените објекти од ваков вид 
На понудувачите на коишто не ќе се прифати 

понудата, гаранцијата ќе биде вратена едновреме-
но со известувањето за резултатите од наддава-
њето, а на понудувачот на кој ќе му се отстапат 
работите, по заклучувањето на договорот за гра-
дење. 

При одлучувањето за отстапување на работи-
те покрај висината на понудената вредност за из-
ведување на наведените објекти ќе се земат во 
предвид податоците за составот на техничкиот ка -
дар и опременоста со механизација на понудува-
чот во целина и посебно за оваа градба, степенот 
на здобивеност со искуство во градењето на овој 
вид објекти, понудениот рок за довршување на об-
јектот, ценет во реални граници. 

Наддавањето ќе се одржи на 25. И . 1974 го-
дина во 10 часот во просториите на инвеститорот 
„Електростопанство" — Скопје, а понудите се при-
маат до 9 часот истиот ден, по кој рок понуди не 
се примаат. 

Застапниците на понудувачите треба да- имаат 
соодветно овластување за учество на наддавањето. 

Наддавањето ќе се одржи ако има најмалку 
две понуди. 

За резултатот на наддавањето понудувачите ќе 
бидат известени по донесувањето на соодветна од-
лука по одржувањето на наддавањето во роковите 
предвидени со членовите 21, 22 и 23 од Правилни-
кот за начинот и постапката за отстапување изг-
радба на инвестициони објекти. 



Стр. 1016 — Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК . НА С Р И 9 ноември 1974 

СОДРЖИНА 
Страна 

491. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на проценти за 
распределба на приходите на Лотаријата 
на Македонија во 1974 година — — — 985 

492. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на корисниците и износот 
на средствата за финансирање на целите 
на социјално-хуманитарните дејности и 
за развој на физичката култура во 1974 
година — — — — — — — — — 985 

493. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 985 

494. Правилник за начинот на утврдување 
продажната вредност на исечената дрвна 
маса и пресметување на средствата за 
регенерација на шумите — — — — 985 

495. Правилник за шумски ред — — — 986 
496. Правилник за начинот на жигосување и 

издавање на испратница за исечено дрво 987 
497. Правилник за начинот на вршење на 

ознака за сеча — — — — — — — 988 
498. Ценовник за штети на шумите — — 989 
499. Упатство за образец за легитимација на 

шумарски инспектор — — — — — 991 
500. Упатство за образец за легитимација за 

чувар на шумите — — — — — — 991 
501. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 54/74 од 26 септември 1974 година 992 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

247. Одлука за утврдување органите на 
управувањето и другите органи на Заед-
ницата на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица — — — — 993 

248. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за избор и имену-
вање на Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување 
— Струмица — — — — — — — 995 

249. Одлука за именување секретар на Заед-
ницата на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица — — — — 995 

250. Одлука за избор на членови на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица — — — — — — 995 

251. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за жалби на Собра-
нието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица 996 

252. Одлука за усвојување на Самоуправната 
спогодба за здружување на општинските 
заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка заедница на 
здравството и здравственото осигурување 996 

253. Одлука за избор на делегати во Собра-
нието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Скопје — — — — — — — — 996 

254. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување 997 

255. Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирање и ф и -
нансиско работење на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување 
— Струмица — — — — — — — 997 

256. Одлука за утврдување и продолжување 
на важноста на Одлуката за финансис-
киот план за здравственото осигурување 
на работниците, донесен на седницата на 
Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на работниците — 
Струмица, за 1974 година — — — — 997 

257. Одлука за висината и утврдување на 
основиците за пресметување на придоне-
сот за здравственото осигурување и ос-
тварување на правата од здравственото 
осигурување на одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — 998 

258. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравственото 
осигурување, постојаните износи на при-
донесите за здравственото осигурување 
на одделни категории осигуреници, за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање и плаќање на придонесите за 
здравственото осигурување за одделни 
категории осигуреници, за висината на 
стапките за издвојување на задолжител-
на резерва и за стапката за издвојување 
во фондот на инвестиции во здравството 998 

259. Одлука за утврдување и продолжување 
на важноста на Одлуката за финансис- ~ 
киот план за здравствено осигурување на 
земјоделците донесен на седницата на 
Собранието на Заедницата за здрав-
ствено осигурување на земјоделците — 
Струмица за 1974 година — — — — 999 

260. Одлука за продолжување на важноста 
на Одлуката за финансиското работење, 
донесена на седниците на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1974 година — 999 

261. Одлука за вршење на стручните, админи-
стративните и финансиските работи на 
Заедницата — — — — — — — — 999 
Одлука за утврдување цените на здрав-
ствените услуги за 1974 година — — — 1000 
Одлука за утврдување височината на 
стапката на придонесот за здравствено 
осигурување за случај повреда на ра-
бота и професионално заболување за 1974 
година — — — — — — — — — 1000 

264. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедни-
цата на здравството и здравственото оси-
гурување на работниците и земјоделците 1000 

265. Одлука за именување на в. д. секретар 
на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Дебар — — — 1002 

266. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигуру-
вање — — — — — — — — — 1002 

267. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и 
финансиското работење на Заедницата 
на здравството и здравственото осигуру-
вање — Дебар — — — — — — — 1003 

268. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравствено оси-
гурување, постојаните износи на придоне-
сите за здравственото осигурување на 
одделни категории осигуреници и за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување за одделни ка -
тегории осигуреници — — — — — 1003 

269. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 1003 

262. 

263. 
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