
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 19 јануари 1972 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXVIII 

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

1. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба на нестопанска објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот од 1967—1970 
година на подрачјето на град Скопје („Службен 
весник на СРМ", бр. 20/67 и 32/68), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВА-
ЊЕ НА СОЗДАДЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДОВРШУВА-
ЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДАТА НА НАРОДНА-

ТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА — 
СКОПЈЕ 

1. Од ^распределените средства утврдени во 
членот 1 од Законот за санирање и изградба на 
нестопански објекти што се од општ интерес за 
Републиката во периодот од 1967—1970 година на 
подрачјето на град Скопје („Службен весник на 
СРM", бр. 20/67 и 32/68) на Народната и универ-
зитетска библиотека во Скопје и с е доделуваат 
1.500.000 динари за намирување на создадени об-
врски за довршување на зградата на Народната и 
универзитетска библиотека. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

3. Одобрените средства од точка 1 на оваа од-
лука на корисникот ќе му се стават на распола-
гање во текот на 1971 година. 

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

Бр. 12-2710/1 
21 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

3. Средствата ќе се стават на располагање от-
како Собранието на општината Дебар ќе потпише 
договор со претпријатието за производство и пре-
нос на електрична енергија „Електростопанство" 
— Скопје. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Слу-
жбен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

Бр. 12-2821/3 
28 декември 1971 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Мориц Романо, е. р. 

3. 
Врз основа на член 17 од Законот за финан-

сирање и општествена контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 
и 15/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА 
КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1. Минималната откупна цена на кравјото и 
овчото млеко, до 29 февруари 1972 година ќе се 
определува според Одлуката за минималната от-
купна цена на кравјото и овчото млеко („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 36/71). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари: 1972 година. 

Бр. 12-2833/1 Потпретседател 
28 декември 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје Мориц Романо, е. р. 

2. 
Врз основа на член 96 точка 1 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ" бр. 21/64) 
и членот 58 од Законот за финансирање на опш-
тествено-политичките заедници на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Со-
цијалистичка Република Македонија, се доделу-
ваат средства на Собранието на општината Дебар 
во износ од 300.000 динари на име помош за уб-
лажување на последиците од лизгањето земјиш-
тето во село Коњаре. 

2. Средствата од претходната точка се до-
делуваат без обврска на враќање. 

4. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци („Службен весник на СРМ" број 9/65 и 5/67), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И 

ОВЧО МЛЕКО 
1. Премијата за кравјото и овчото млеко, до 

29 февруари 1972 година ќе се определува според 
Одлуката за определување премија за кравјото и 
овчото млеко во четвртото тримесечје на 1971 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 36/71). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 12-2834/1 Потпретседател 
28 декември 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје Мориц Романо, е. р. 
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5. 
Врз основа на точка 9 од Одлуката за опре-

делување премија за кравјо и овчо млеко („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 1/72), во спогодба со ре-
публичкиот секретар за финансии, републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО 

МЛЕКО 

1. Премијата за кревкото и овчото млеко, до 29 
февруари 1972 година, ќе се остварува на начи-
нот и постапката утврдени со Наредбата за начи-
нот и постапката за остварување на премија за 
кравјо и овчо млеко во четвртото тримесечје на 
1971 година („Службен весник на СРМ" бр. 36/71 
година). 

.2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 06-2013/1 
28 декември 1971 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

6. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерките 

за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство' донесува 
1 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДО-
БИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1972 ГОДИНА 

I 

Според одредбите на оваа наредба во 1972 го-
дина ќе се организираат и спроведуваат потребни-
те мерки за спречување на следните добиточни 
заразни и п а р а з и т и болести: 

1. Б е с ; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума ка ј свињите; 
7. Црвен ветар ка ј свињите; 
8. Краста; 
9. Чума ка ј птиците; 

10. Сакагија; 
11. Заразна кривотница ка ј овците; 
12. Ентеротоксемија ка ј овците и заразен про-

лив ка ј јагнињата; 
13. Заразна агалакција ка ј овците; 
14. Тифус ка ј птиците и бел пролив ка ј пи-

лињата; 
15. Бело дробна стронгилоза и желудечно-црев-

ни паразити ка ј овците и говедата; 
16. Ехинококоза; 
17. Пироплазмоза; 
18. Заразни болести ка ј пчелите; 
19. Метиљавост; 
20. Заразно пресушување на вимето; 
21. Гангренозно воспаление на вимето кај ов-

ците; 
22. Лептоспироза; 
23. Лигавка и шап. 

II 

1. Б е о 

Превентивно инжектирање на кучињата про-
тив бесот ќе се изврши во целата Република од 
3 јануари до 31 март 1972 година, со исклучок на 
подрачјата на општините: Тетово, Гостивар, Ки-
чево, Македонски Брод, Крушево, Дебар, Д. Хисар, 
Ресен, Струга,, Охрид, Битола и општината на гр. 
Скопје (подрачјето на поранешната општина Ѓорче 
Петров) каде превентивно^ инжектирање на ку-
чињата ќе се изврши во периодот од 1 април до 
31 мај 1972 година. 

На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња постари од 3 месеци. 

Кучињата кои до 31 март односно, на подрач-
јата на споменатите општини во став 1 од оваа 
точка, до 31 мај 1972 година не ќе имаат три ме-
сеци како и кучињата што ќе се окучат подоцна, 
превентивно ќе се инжектираат дополнително и 
сукцесивно по навршувањето на три месечна воз-
раст. 

2. Т у б е р к у л о з а 

Во општествените земјоделски стопанства ќе 
се изврши еднократна туберкулинизација на го-
ведата постари од 3 месеци во периодот од 1 март 
до 31 мај 1972 година* 

На говедата во индивидуалниот сектор ќе се 
изврши туберкулинизација на 50% од говедата, 
постари од 3 месеци. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1972 го-
дина ќе се изврши туберкулинизација најмалку 
на половината од предвидениот број говеда во 
претходниот став, а во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1972 година ќе се изврши тубер-
кулинизација на преостанатите говеда. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на доби-
токот, ќе ги определи населбите во кои ќе се из-
врши преглед од став 2 на оваа точка, но така 
што со нив да биде опфатено компактно подра-
чје на општината, и да одговара на подрачјето во 
кое во текот на 1972 година ќе се зема крв од кра-
вите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед 
на бруцелоза. 

Туберкулинизација ќе се изврши и во насел-
бите во кои туберкулозата била констатирана во 
1971 година, без оглед на тоа дали се наоѓаат во 
подрачјето на општината каде задолжително ќе 
се врши туберкулинизација или надвор од него. 

Населбите од претходниот став имаат првенство 
при спроведувањето на туберкулинизацијата. 

Во дворовите во кои се установи туберкулоза 
ка ј говедата, ќе се врши туберкулинизација на 
говедата, секој три месеци, се додека ка ј сите го-
веда во тие дворови не се добие негативен резултат 
за туберкулоза, при две узастопни туберкулини-
зации. 

Увезените говеда за приплод во Републиката 
задолжително ќе се туберкулинизираат најдоцна 
два месеци од нивното увезување. 

Во општествените стопанства и индивидуал-
ните дворови, во кои ќе се установи туберкулоза 
ка ј говедата, задолжително ќе се врши туберку-
линизација на живината и свињите. 

Во општествените и индивидуалните живи-
нарске фарми што се занимаваат со производство 
на јајца и живина за приплод, ќе се изврши ту-
беркулинизација на 10% од кокошките. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ске фарми што увезуваат јајца за приплод, пи-
лиња, јарки или кокошки од странство ќе се ту-
беркулинизираат 10°/о од увезената живина односно 
од живината добиена од увезените јајца. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми во кои ќе се установи туберкулоза ка ј 
кокошките ќе се врши туберкулинизација на си-
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те кокошки и колење на туберкулозните кокошки, 
секој два месеци, се додека ка ј сите кокошки не 
се добие негативен резултат на туберкулоза при 
две узастопни ту берку линиз ацин. 

3. Б р у ц е л о з а 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во 
општествените земјоделски стопанства ќе се земе 
крв за преглед на бруцелозе во периодот од 1 
март до 31 мај 1972 година. 

Од 50°/о од кравите, јуниците, биковите и јун-
чињата на индивидуалниот сектор ќе се зема крв 
за преглед на бруцелоза. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1972 година 
ќе се земе крв најмалку од половината од пред-
видениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за 
преглед на бруцелоза во претходниот став, а во 
период од 1 септември до 30 ноември 1972 година 
ќе се земе крв од преостанатиот број крави ју-
ници, бикови и јунчиња. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот, ќе ги определи населбите во кои ќе се из-
врши преглед од став 2 на оваа точка, но така 
што со нив да биде опфатено подрачјето од опш-
тината во кое во 1971 година не се земало крв од 
крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на 
бруцелоза. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв и од 
сите крави, јуници, бикови и чунчиња од насел-
бите во кои бруцелозата била констатирана во 
1971 година, без оглед на тоа дали тие населби се 
наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задол-
жителниот преглед на бруцелозата кај говедата 
или не. 

Населбите од претходниот став имаат првен-
ство во земањето на крв. 

Од сите овци во населбите во кои е устано-
вен абортус кај овците со непозната етиологија 
Односно во населбите, во кои ќе се установи бру-
целоза кај луѓето, говедата и свињите, ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза. 

Од сите маторица, женски назимчиња и не-
рези на општествениот и индивидуалниот сектор 
што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за пре-
глед на бруцелоза. 

Во дворовите, во кои ќе се установи бруцело-
за, ќе се зема крв од сите говеда, свињи и овци, 
секој три до четири седмици, се додека ка ј сите 
говеда, свињи и овци не се добие негативен резул-
тат за бруцелоза при три узастопни земања на крв. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката, задолжително ќе 
се земе крв за преглед на бруцелоза, најдоцна до 
10-от ден од нивното внесување. 

4. А н т р а к с 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократно инжектирање на добитокот (говедата, 
овците и коњите) против болеста антракс во пе-
риодот од 1 април до 31 мај 1972 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од претход-
ниот став не ги исполнуваат условите за и н ј е к -
тирање против антраксот, како и грлата што ќе 
се оте лат, ојагнат и ождребат подоцна, дополни-
телно ќе се инжектираат против антраксот, кога 
ќе ги исполнат пропишаните услови. 

Регистрираните населби како дистриктите на 
антраксот во кои во последните 15 години (1957— 
1971 година) лабораториски не е установен антракс 
кај добитокот нема да се третираат како дистрик-
ти на антраксот. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/66) ќе опреде-

ли кои места на подрачјето на општината во сми-
сла на став 3 од оваа точка се сметаат за антракс-
ни дистрикти. 

Во сите населби во кои во текот на 1972 го-
дина се установи антракс ќе се изврши еднократ-
но инжектирање на добитокот (говедата, овците, 
коњите) против болеста антракс. 

Еднократно инжектирање на добитокот против 
антраксот ќе се изврши во сите општествени зем-
јоделски стопанства што се снабдуваат со фураж 
однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на 
антраксот односно кога не се знае неговото по-
текло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани за инжектирање на до-
битокот против антраксот ќе се применуваат и 
против шушкавецот, со таа разлика, што против 
шушкавецот ќе се инжектираат само говедата, а 
како дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа 
наредба, ќе се сметаат населбите во кои шушка-
вецот е утврден во последните пет години (1967— 
1971 година). 

Еднократно инжектирање против шушкавецот 
ќе се изврши на сите говеда помлади од 3 годи-
ни во сите општествени земјоделски стопанства 
што се снабдуваат со фураж од надвор, кога фу-
ражот потекнува од дистрикт на шушкавецот од-
носно кога не се знае неговото потекло. 

6. Чума кај свињите 

Задолжително превентивно инжектирање на 
свињите против чумата ќе се изврши во целата 
Република. 

Превентивно инжектирање од претходниот став 
ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси 
(еднократно) во периодот од 1 април до 30 јуни 
1972 година. 

Свињите што се тераат на заедничко пасиште 
мора претходно да бидат активно имунизирани 
против чумата. 

Свињите што се тераат односно транспорти-
раат од една во друга општина, ако служат за 
натамошно одгледување, пред тргнувањето однос-
но утоварот треба задолжително да се серумираат 
доколку активно не се имунизирани. 

Свињите што се внесуваат од други општини, 
ако служат за натамошно одгледување, при при-
стигањето треба задолжително да се вакцинираат, 
доколку активно не се имунизирани односно да 
се серумираат, ако се помлада од 3 месеци. 

Во периодот по превентивно^ инжектирање 
на свињите против чумата, превентивно ќе се вр-
ши инжектирање на подмладокот што ги испол-
нил условите за активно имунизирање односно 
дополнително инжектирање на подмладокот, кој 
при редовното инжектирање стекнал краткорочен 
имунитет, како и инжектирање на маториците кои 
поради високата гравидноет не биле инжектирани 
при редовното спроведување на мерката. 

7. Црвен ветар кај свињите 

Превентивно инжектирање на свињите против 
црвениот ветар ќе се изврши во населбите и оп-
штествените земјоделски стопанства што се сме-
таат за загрозени од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 
став 1 од Законот за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на до-
битокот, ќе ги определи населбите и општестве-
ните земјоделски стопанства, што се сметаат за 
загрозени од црвениот ветар ка ј свињите. 

8. Краста 

На подрачјата на кои крастата ка ј овците 
владеала во текот на 1971 година, најдоцна до кра-
јот на април 1972 година ќе се изврши преглед на 
овците на краста. 
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Прегледот од претходниот став, согласно член 
77 став 1, точка 1 од Основниот закон за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 16/65) и член 68 од Законот за унапре-
дување на сточарството и за здравствената зашти-
та на добитокот го врши надлежниот ветерина-
рен инспектор, односно ветеринарната станица. 

Во стадата во кои при прегледот се утврди 
краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по 
стрижбата да се изврши прво капење на сите овци 
во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 де-
на по првото. Истовремено ќе се применуваат и 
други ветеринарно-санитарни м:ерки, според по-
стојните прописи. 

Во стадата, во кои во текот на 1972 година ќе 
се установи краста, неодложно ќе се спроведе ле-
кување на болните животни односно двократно 
капење на сите овци во заразените стада, а ќе се 
применуваат и други ветеринарно-санитарни мер-
ки, според постојните прописи. 

Ако во некоја населба се утврди краста ка ј 
овците во едно стадо, ќе се изврши капење на 
сите овци од заразеното стадо, како и на сите овци 
од стадата кои пред утврдувањето на заразата на-
селе на пасиште на кое паселе и овците од зара-
зеното стадо, односно капење на сите овци во ста-
дата што минуваат по истите патишта по кои ми-
нувале овците од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летаа испаша 
и во кои имало краста во текот на 1971 година од-
носно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе 
се искапат најмалку еднаш додека се на зимните 
пасишта. 

На сопствениците, чии стада овци подлежат 
на капење според претходниот став, ако овците 
не бидат искапени, надлежниот општински вете-
ринарен инспектор нема да им издаде одобрение 
со тие стада овци да го напуштат зимското па-
сиште. 

9. Чума кај птиците 

Задолжително превентивно инжектирање на 
кокошките против чумата со сува „муктезар" вак-
цина на територијата на Републиката ќе се из-
врши еднаш годишно во периодот од 15 август до 
15 декември 1972 година. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцина сува 
„Ла Сота" во периодот од 1 април до 31 август 
1972 година сукцесивно, според возраста на жи-
вината и напатствие^ на производниот завод. 

Во општествените стопанства заштита на ко-
кошките и пилињата ќе се врши периодично и 
континуирано според возраста на живината и на-
патствието на производниот завод. 

10. Сакагија 

Во периодот од 1 септември до 30 ноември 1972 
година ќе се изврши задолжителна офталмома-
леинизација на сите коњи, мазги и мули и кли-
нички преглед на сите магариња за сакагија. 

Во земјоделските и други организации на 
здружен труд задолжително ќе се врши офтал-
момалеинизација и земање на крв за преглед на 
сакагија од сиот еднокопитен добиток. 

Шумарските и другите организации на здру-
жен труд што работат било со свој било со анга-
жиран еднокопитен добиток се должни да пре-
земат мерки да се изврши преглед на сакагија 
на тој добиток. 

Лицата што постојано се движат со едноко-
питен добиток од една во друга општина (чергари 
и др.) должни се тој добиток да го подложат на 
преглед на сакагија најмалку еден пат годишно. 
Негативниот резултат надлежниот ветеринарен ле-
кар ќе го запише на грбот на уверението за здрав-
ствената состојба на добитокот. 

11. Заразна кривотница кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразната кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои се утврди дека се зара-
зени со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразе-
ните стада во текот на кое задолжително се спро-
ведуваат и потребните ветеринарно, хигиенски и 
зоопрофилактички мерки. 

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитно инжектирање на ов-
ците против ентеротоксемијата и заразниот про-
лив ка ј јагнињата во месностите каде тие се уста-
новени во последните 5 години (1967—1971 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 
став 1 од Законот за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот („Службен весник на СРМ" број 36/66) ќе ги 
определи местата во кои ќе се врши инжектира-
њето од претходниот став. 

13. Заразна агалакција кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразна агалакција ка ј овците и за-
должително лекување и спроведување на вете-
ринарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки во 
заразените стада. 

14. Тифус кај птиците и бел пролив 
кај пилињата 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ску фарми кои се занимаваат со производство на 
јајца и живина за приплод, најмалку двапати го-
дишно, во растојание од 6 месеци, со методата на 
брза аглутинација ќе с,е изврши преглед на ти-
фус на 10% од живината во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живи-
нарски фарми што увезуваат јајца за расплод, 
пилињата, јарки или кокошки од странство, ќе 
се изврши преглед на тифус на 10% од живината 
во фармата односно од живината добиена од уве-
зените јајца. 

АКО во фармите од претходниот став се уста-
нови тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се 
врши преглед на сета живина во заразената фар-
ма од тифус и колење на заразената живина, се 
додека ка ј сета живина во заразената фарма не 
се добие негативен резултат при два узастопни 
прегледи. 

15. Белодробни стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедава 

Лекување на овците и говедата против бело-
дробни стронгилоза и желудечно-цревиите пара-
зити ќе се врши во населбите и стадата каде тие 
се појават односно лабораториски установат. 

Од сите говеда во општествените стопанства 
и од сите стада ОЕЦИ во општествените и инди-
видуалните стопанства за кои постои сомневање 
дека се заразени со белодробна стронгилоза од-
носно со желудечно-цревни паразити ќе се земе 
материјал за лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 
став 1 од Законот за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на до-
битокот („Службен весник на СРМ" број 36/66), ќе 
ги определи општествените стопанства и местата 
во кои ќе се земе материјал за лабораториско 
испитување. 
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16. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај дру-
гите вегеринарно-санитарни мерки ќе се изврши 
двократна дехелментизација на кучињата со „ско-
лабан" и тоа првата во периодот од 3 јануари до 
31 март 1972 година, со исклучок на подрачјата 
на општините: Тетово, Гостивар, Кичево, Маке-
донски Брод, Ресен, Дебар, Демир Хисар, Кру-
шево, Струга, Охрид, Битола и Општината на гр. 
Скопје (подрачје на поранешна Општина Горче 
Петров) каде дехелментизацијата ќе се изврши 
во периодот од 1 април до 31 мај 1972 година, а 
втората шест месеци по првата. 

17. Пироплазмоза 
Во периодот од 1 април до 31 септември 1972 

година ќе се изврши најмалку двократно капење 
со противкрлежни средства на сите мерино овци 
односно на сите увезени говеда од благородни 
раси во Републиката. 

18. Заразни болести кај пчелите 

Ке се изврши преглед во однос на заразни и 
паразитни болести на сите сандаци пчели во оп-
штествените земјоделски стопанства, а според мож-
ностите и во индивидуалните стопанства. 

19. Метиљавост 

Во сите подрачја на Републиката во кои се 
јавува метиљавост ќе се изврши двократно, пре-
вентивно третирање на овци и говедата против 
метиљавоста и тоа ка ј овците со инжектирање 
или со противметилни капсули, а ка ј говедата са-
мо со противметилни капсули. Првото третирање 
ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во 
текот на есента 1972 година. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 од 
Законот за мерките за унапредување на сточар-
ството и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/66), ќе ги опре-
дели местата во кои ќе се врши третирање од 
претходниот став. 

20. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1972 година ќе се изврши едно-
кратен преглед на сите крави во општествените 
земјоделски стопанства на болеста заразно пре-
сушување на вимето и лекување на кравите за 
кои ќе се утврди дека се болни од заразното пре-
сушување на вимето. 

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Ќе се изврши преглед и лекување на сите 
стада овци болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето. 

22. Лептоспироза 

Во општествените земјоделски стопанства ќе 
се земе крв од сите говеда и свињи за преглед 
на лептоспироза во периодот од 1 март до 31 мај 
1972 година. 

Од сите материци, женски назимчиња и не-
рези на индивидуалниот сектор, што се чуваат за 
приплод, ќе се земе крв за преглед на лептоспи-
роза. 

23. Лигавка и шап 

Во периодот од 1 април до 31 мај 1972 годи-
на во сите општествени стопанства ќе се изврши 
превентивна вакцинација со поливалентна вакци-
на АОЦ против лигавка и шап на сите расплод-
ни говеда постари од 3 месеци. 

III 

Утврдувањето и објавувањето на болестите од 
точката I на оваа наредба со исклучок на тубер-
кулозата, се врши врз основа на лабораториски 
наод во една од овластените ветеринарно-дијаг-
ностички установи во земјата. 

Од заразените и принудно закланите говеда 
поради туберкулоза задолжително се испраќа ма-
теријал за лабораториско утврдување на причи-
нителот на туберкулозата. 

IV 

Евиденцијата за спроведување на мерките 
определени со оваа наредба се води на утврде-
ните обрасци. 

Број 11-1563/2 
24 декември 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

7. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на одредбата на ставот 
1 на член 61 од статутот на Установата за одр-
жување на комунална хигиена „Градска чистота" 
во Прилеп, по јавната расправа одржана на 21 
октомври 1971 година, на седницата од 6 декември 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Советот за гра-
дежништво, урбанизам и комунално - станб ени пра-
шања на Собранието на општината Прилеп број 
10-3107/1 од 5 февруари 1971 година за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата на ставот 
1 на член 61 од статутот на Установата за одржу-
вање на комунална хигиена „Градска чистота" во 
Прилеп, донесен од Советот на установата на 22 
декември 1969 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во „Службен гласник на општината 
Прилеп" и во Установата за одржување на кому-
нална хигиена „Градска чистота" во Прилеп на на-
чин определен со статутот на установата за обја-
вување на општите акти. 

3. Советот за градежништво, урбанизам и ко-
мунално-станбени прашања на Собранието на опш-
тината Прилеп му поднесе на Уставниот суд на 
Македонија предлог за оценување уставноста и 
законитоста на одредбата на ставот 1 на член 61 
од статутот на Установата за одржување на кому-
нална хигиена „Градска чистота" во Прилеп, со 
која е определено дека директорот на установата се 
именува за временски период од шест години. Под-
носителот на предлогот смета дека оваа одредба 
не е во согласност со одредбата на точката 3 од 
Амандманот XI на Уставот на СР Македонија, спо-
ред која со закон може да се определи посебна 
постапка и начин на именување и разр.ешување на 
индивидуалниот извршен орган на работна орга-
низација што врши работи од посебен општествен 
интерес и со одредбата на ставот 2 на член 44 од 
Основниот закон за установите („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 5/65, 50/68 и 55/69), според која ди-
ректорот на установата се именува на четири го-
дини. Според наводите во предлогот одредбата на 
ставот 2 на член 44 од Основниот закон за уста-
новите, со која е определено дека директорот на 
установата се именува на четири години, во сми-
сла на одредбата на точката 3 од Амандманот XI 
на Уставот на СР Македонија ја обврзува^ Устано-
вата „Градска чистота" во Прилеп, бидејќи е таа 
работна организација што врши работи од посе-
бен општествен интерес. 
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4. Установата за одржување комунална хигие-
на „Градска чистота" во Прилеп, според наводите 
во одговорот на предлогот и изјавите на нејзиниот 
застапник на јавната расправа, смета дека согла-
сно членот 1 од Законот за престанокот на важе-
њето на одредбите на сојузните закони со кои се 
регулирани прашања на кои се однесува Уставниот 
амандман XV („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/69) 
одредбата на ставот 1 на член 44 од Основниот 
закон за установите престанала да важи и дека 
согласно Амандманот XI на Уставот на СР Маке-
донија работните организации можат самостојно 
да го определуваат времето за кое се именува ин-
дивидуалниот извршен орган. 

5. Оценувајќи ја согласноста на одредбата на 
ставот 1 на член 61 од статутот на Установата за 
одржување на комунална хигиена „Градска чис-
тота" во Прилеп со Уставот на СРЖ и републич-
ките закони, Уставниот суд на Жаке дони ја утврди 
дека со Уставот на СР Жаке дони ја не е определе-
но времето на кое се именува индивидуалниот из-
вршен орган на работната организација и дека 
според смислата на Амандманот XI на Уставот на 
СР Македонија престанале да важат одредбите на 
републичките закони со кои, .до влегувањето во си-
ла на овој уставен амандман, било определено 
времето на кое се именува индивидуалниот из-
вршен орган. Согласно одредбите на точката 1 од 
Амандманот XI на Уставот на СР Македонија ра-
ботните луѓе во работната организација го опре-
делуваат времето за кое се избираат органите на 
управување на работната организација, а согласно 
одредбата на точката 2 од истиот амандман усло-
вите и начинот на именување на индивидуалниот 
извршен орган се утврдуваат со статутот на ра-
ботната организација. Според мислењето на Устав-
ниот суд одредбата на точката 3 од Амандманот 
XI на Уставот на СР Македонија предвидува мож-
ност со закон да се определува посебна постапка 

и начин на именување и разрешување на индиви-
дуалниот извршен орган на работната организа-
ција што врши работи од посебен општествен ин-
терес, но таа не предвидува можност со закон да 
се определува и времето на кое се именува инди-
видуалниот извршен орган на овие работни орга-
низации. Од друга страна, Уставниот суд смета 
дека при определувањето на времето на кое се 
именува индивидуалниот извршен орган на работ-
ната организација, работните луѓе во работната 
организација се должни да се придржуваат на ос-
новните начела на изборниот систем утврдени со 
Уставот и, посебно, на начелото на сменливост на 
носителите на функциите на власта и другите 
јавни функции. Според становиште™ на Устав-
ниот суд времето на кое се именува индивидуал-
ниот извршен орган на работната организација 
треба да ја овозможува рационалната примена на 
начелото на, сменливост, како еден од условите за 
зацврстувањето и развивањето на демократските 
односи во нашето општество. Врз основа На сите 
овие причини, Уставниот суд зазеде становиште 
дека времето од шест години за именување инди-
видуален извршен орган на работна организација 
не ја оневозможува рационалната примена на на-
челото на сменливост на носителите на јавни 
функции и оцени дека одредбата на ставот 1 на 
член 61 од статутот на Установата за одржување 
на комунална хигиена „Градска чистота" во При-
леп, не е спротивна на Уставот на СР Жакедонија 
и, посебно, на одредбите на неговиот Амандман 
XI, поради што реши како во точката 1 на оваа 
одлука. 

У. бр. 10/71 
6 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Жаке дони ја, 
Перо Коробар, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
1. 

Со цел преку самоуправните спогодби да се 
усогласи распределбата на доходот и личните до-
ходи во организациите на здружениот труд, а во 
согласност со Законот за општествено договарање 
и самоуправно спогодување за основите и мерилата 
за распределба на доходот и личните доходи и за 
општествено насочување на распределбата на до-
ходот (во натамошниот текст — Законот), како и да 
се изготват такви самоуправни спогодби со кои ра-
ботните луѓе во организациите на здружениот труд 
ќе ги утврдуваат и усогласуваат основните крите-
риуми и мерила за распределба на доходот и лич-
ните доходи, при што распределбата да се темели 
на резултатите на трудот, 

Претседателството на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, Стопанската комора на Македонија 
и Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, врз основа на членовите 2, 4, 5 и 8 од Зако-
нот („Службен весник на СРМ", бр. 24/71), усво-
јуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
ДОХОДОТ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТОПАН-

СТВОТО 

Член 1 
Со овој општествен договор се усвојуваат един-

ствени основи и мерила што служат за утврдува-
ње на односите во распределбата на доходот — на 
дел за акумулација и дел за лични доходи во са-
моуправните спогодби. 

Член 2 
Доход за распределба претставува остварениот 

доход на организацијата, намален за договорните 
и законските обврски и зголемен за износот на 
амортизацијата над пропишаните стапки. 

Издвоените средства за амортизацијата над 
пропишаните стапки се сметаат како средства на 
акумулацијата и се вклучуваат во пресметувањето 
на остварените односи во распределбата во мина-
тата година и во пресметувањето на доходот за 
распределба во тековната година. 

Член 3 
Како основно мерило, што ќе служи за меѓу-

себно спогодување и утврдување на односите во 
распределбата на гранката, групата или подгрупата 
со просечните достигања во стопанството, служи 
коефициентот на деловниот резултат. 

Исти мерила може да се применуваат и при 
меѓусебното споредување и утврдување на односи-
те во распределбата на организациите на здруже-
ниот труд (во натамошниот текст: организации) во 
однос на просечните остварувања во гранката, гру-
пата или подгрупата. 

Коефициентот на деловниот резултат (КДР)1), 
претставува однос меѓу доходот за распределба, 
утврден според членот 2. од овој договор, и спо-
редбениот доход. 

1) КДР = ДР ДР = Доход за распределба 
СД СД ~ Споредбен доход 

Член 4 
Споредбениот доход е збир од просечно издво-

ените средства во акумулацијата и просечно из-
двоените средства за бруто лични доходи по запо-
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Акумул аци јата на стопанството ја сочинуваат 
издвоените средства по завршните сметки за ми-
натата година во: деловен фонд, резервен фонд — 
задолжителен и незадолжителен, фонд за заеднич-
ка потрошувачка, средства за станбена изградба и 
средства издвоени во фондот за амортизација пре-
ку пропишаните стапки. 

Средства за лични доходи се сметаат издвоени-
те средства по завршните сметки на стопанството 
во бруто износ од минатата година. 

Просечната акумулација и просечните бруто 
лични доходи по запослен во стопанството се пре-
сметуваат кога масата на акумулацијата и масата 
на издвоените средства за бруто лични доходи се 
подели со вкупниот број на зашилените во стопан-
ството врз база на полно работно време, по завр-
шните сметки на стопанството во минатата година. 

Вкупниот број на запослените во организаци-
ите-потписници на самоуправната спогодба, се пре-
сметува на ист начин како и за стопанството со 
податоци од тековната година. 

Р = Број на запослени во организациите пот-
писници на спогодбата 

Ао = Акумулација на стопанството 
ЛДбо = Бруто лични доходи на стопанството 

КС = Коефициент на стручноста на зашилените 
во организациите потписници на спогод-
бата 

Ро = Вкупен број на запослените во стопан-
ството. 

Коефициентот на стручноста (КС)1) на зало-
жените претставува однос помеѓу степенот на 
стручноста на зашилените во организациите —• пот-
писници на спогодбата во гранката, групата или 
подгрупама од тековната година и степенот на 
стручноста на заштедените во стопанството од ми-
натата година. 

Степенот на стручноста на запослените во ор-
ганизациите — потписници на спогодбата, се пре-
сметува кога бројот на зашилените за секоја ква-
лификациона група се множи со соодветниот пон-
дер за таа група, утврден во членот 6. од овој до-
говор и збирот од сите квалификациони групи се 
дели со стварниот број на запослените. 

Член 5 
За утврдување на споредбениот доход за секоја 

година ќе се даваат следниве заеднички елементи: 
— акумулацијата по запослен во стопан-

Ао 
ството ( ); 

Ро 
— просечните издвоени бруто лични доходи по 

ЛДбо 
работник во стопанството ( —), кои ќе ги дава 

Ро 
Службата на општественото книговодство по завр-
шната сметка од минатата година и 

—• степенот на стручноста на запослените во 
ПРО 

стопанството ( ), кој ќе го даде Републичкиот 
Ро 

завод за статистика за минатата година. 

Член 6 
Сведувањето на квалификациите на зашиле-

ните на условно неквалификувани работници, за 
споредување на квалификационата структура на 
запослените во гранката, групата или подгрупата 
со квалификационата структура на работниците во 
стопанството, ќе се врши по следниве единствени 
пондерациони коефициенти: 

— неквалификувани 1,00 
— полуквалификувани 1,25 
— квалификувани 1,50 
— висококвалификувани 1,92 
— нижо стручни 1,32 
— средно стручни 1,73 
— вишо стручни 2,30 
— високо стручни 2,85 
— магистри 3,15 
—• доктори на науки 3,50 

Коефициентите од претходниот став се приме-
нуваат само за пресметување на условниот број за-
послени и не претставуваат основ и мерило за оп-
ределување на личните доходи. 

За работни места за кои според постојните про-
писи се признава бенифициран работен стаж, до-
говорните пондери од претходниот став може да се 
зголемат за процентот на признатиот работен стаж. 

Квалификација, односно степен на стручна под-
готовка во смисла на претходниот став се смета: 

— степенот на здобиеното школско образование, 
односно стручна подготовка здобиена, или призна-
ена, на начин утврден со посебни прописи, и 

— степенот на оспособеноста за вршење рабо-
ти на работното место на полуквалификуван (при-
учен) работник, односно призната подготовка спо-
ред одредбите на општиот акт на организацијата. 

Член 7 
Во зависност од големината на коефициентот 

на деловниот резултат, доходот за распределба во 
гранката, групата или подгрупата се распределува 
на дел за акумулација и дел за лични доходи на 
следниов начин: 

1. Доходот за распределба под споредбениот до-
ход, кој претставува деловен резултат под коефи-
циентот 1,00 ги обврзува гранките, групите или под-
групи^ да издвојуваат за акумулација најмалку 
според следнава скала: 

ДО — 0,80 5°/о 
од 0,81 — 0,85 7% 
од 0,86 — 0,90 10% 
од 0,91 — 0,95 14% 
од 0,96 — 0,99 

17% 

2. Гранките, групите или подгрупите, кои оства-
руваат коефициент на деловен резултат над 1,00, 
доходот за распределба ќе го распределуваат така 
што на делот од доходот за распределба до спо-
редбениот доход ќе ги применат односите во рас-
пределбата кои ги имале во претходната година, 
но најмалку 20'°/о за акумулација, а од делот од 
доходот за распределба над споредбениот доход ќе 
издвојуваат во деловниот фонд според следнава 
скала: 

За остварен коефи-
циент над 1,00 
од 0,01 
од 0,16 
од 0,21 
од 0,26 
од 0,31 
од 0,36 
од 0,41 
од 0,46 
над 

0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,50 

Издвојување за де-
ловниот фонд 

20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 

елен во стопанството, коригиран со коефициентот 
на стручноста на зашилените во организациите на 
гранката, групата, или подгрупата и сето тоа по-
множено со бројот на заше лепите во организаци-
ите-потписници на самоуправната спогодба. 

Споредбениот доход се утврдува според след-
ниов образец: 
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Член 8 
Организациите кои склучуваат самоуправна 

спогодба за распределба на доходот и личните до-
ходи, со критериумите, мерилата и методологијата 
пропишана во членовите 3, 4 и 7 од овој договор, 
утврдуваат заеднички односи за распределба на 
доходот —• на дел за акумулација и дел за лични 
доходи. 

Потписниците на спогодбата утврдуваат односи 
во распределбата на доходот за секоја организа-
ција посебно. Збирното искажување на овие одно-
си мора да го обезбеди заедничкиот однос во рас-
пределбата за сите потписници на спогодбата. 

Организациите за изнаоѓање на поединечните 
односи за распределба на доходот во рамките на 
самоуправната спогодба, можат да користат и дру-
ги основи и мерила што се адекватни на специ-
фичноста во работењето на организацијата. 

Член 9 
Конечните заеднички и поединечни односи во 

распределбата на доходот од претходниот член се 
утврдуваат на крајот на годината со податоци од 
завршните сметки на организациите — потписници 
на спогодбата. 

За исплата на аконтации на лични доходи во 
тековната година, организациите — потписници на 
спогодбата, утврдуваат односи во распределбата^ 
користејќи плански показатели за доходот за рас-
пределба, бројот на занослените и за коефициентот 
на стручноста. Планските показатели во текот на 
годината се коригираат со показателите од перио-
дичниве пресметки. 

Член 10 
Организациите склучуваат самоуправни спогод-

би за распределба на доходот и личните доходи во 
рамките на гранката, групата или подгрупата на 
која и припаѓаат. 

Организациите можат да склучат самоуправна 
спогодба и во рамките на друга гранка, група или 
подгрупа на која и припаѓа целата работна орга-
низација во чиј состав се наоѓаат и тие. За која 
од овие дре алтернативи ќе се определи, одлучува 
организаци ј ата. 

Организациите во рамките на сложени работни 
организации можат самостојно да склучат само-
управна спогодба во рамките на работната органи-
зација ако ги исполнуваат условите од член 23. од 
Законот. 

Кон овие спогодби имаат право да се приклу-
чат и други организации што не се во составот на 
работната организација,, а и припаѓаат на однос-
ната гранка, група или подгрупа. 

Член 11 
Дел од доходот, кој според мерилата и крите-

риумите во самоуправните спогодби ќе биде издвоен 
за лични доходи, работните луѓе во организациите 
на здружениот труд го распределуваат самостојно 
со интерни акти за распределба на личните доходи. 

Член 12 
Како најнизок личен доход, што претставува 

најниска граница на материјалната сигурност на 
работните луѓе, по овој договор се смета износот 
од 70% од исплатениот просечен личен доход за 
полно работно време за претходната година во сто-
панството. 

Гранките, групите и подгрупите, коишто со од-
носите во распределбата на доходот според членот 
7, ставот 1, не можат да обезбедат најнизок личен 
доход од ставот 1. на овој член, можат да отстапат 
од тие односи, но не помалку од 60% од исплате-
ните просечни лични доходи од претходната го-
дина. 

Организациите кои со остварениот доход за 
распределба не можат да го обезбедат најнискиот 
личен доход и минималната стапка на акумулаци-

јата од 5%, се смета дека работат под несоодветни 
услови, треба да ги утврдат причините и да пре-
земат мерки за нивно отстранување. 

Член 13 
Организациите што не ќе потпишат самоуправ-

на спогодба за распределба на доходот и лични-
те доходи, средствата за личните доходи ги издво-
јуваат од доходот за распределба во износ што 
ќе се добие со множење на најнискиот личен до-
ход од член 12 и бројот на зашилените сведени 
на условно неквалификуван работник со примена 
на пондерите од членот 6 од овој договор. 

Овие организации на здружениот труд можат 
да вршат и други исплати предвидени во члено-
вите од 15 до 18 на овој договор, но не повеќе од 
90% од утврдените износи. 

Член 14 
Во случај кога, поради виша сила или сис-

темски решенија, организациите не можат да го 
остварат минатогодишниот доход и не можат да 
ги обезбедат минатогодишните односи при рас-
пределбата, можат да применат и други општес-
твено оправдани мерила за распределба, но после-
диците ќе се пренесат и на акумулацијата и на 
личните доходи. 

Вакви додатни мерила ќе се применуваат во 
распределбата, ако бидат верифицирани од Ре-
публичката комисија по членот 22 на овој договор. 

Член 15 
Во самоуправната спогодба средствата за фи-

нансирање на заедничките потреби ќе се движат 
до следниве износи: 

— надоместок за годишен одмор најмногу до 
800 дин. годишно по запослен; 

— организациите што имаат организирано оп-
штествена исхрана може да ја партиципираат. Из-
носот за партиципација не може да се исплатува 
во готово; 

— за стручно оспособување на работниците 
најмалку 1% од нето личните доходи. 

Член 16 
Во самоуправната спогодба надоместоците што 

ги товарат материјалните трошоци може да се ут-
врдат најмногу до следниве износи: 

— дневниците за патување во земјата може да 
изнесуваат најмногу до 80 динари, плус трошоците 
за преноќевања, но најмногу до износот што ќе се 
определи во самоуправната спогодба, а ќе се пот-
врди со поднесената сметка; 

— дневниците за патување во странство се оп-
ределуваат до висина утврдена со прописите кои 
важат за органите на управата; 

— надоместокот за користење сопствено возило 
за службена цел ќе се исплаќа до ^ 0,80 динари 
за поминат километар. Паушално плаќање на овој 
надоместок не се дозволува; 

— надоместокот за одвоен живот и теренскиот 
додаток не може да биде повисок од 40% од прет-
сметковниот основ на соодветно работно место. Ед-
но лице не може едновремено да користи надоме-
сток за одвоен живот и теренски додаток. 

Член 17 
Организациите може да исплатуваат јубилејни 

награди на членови на работната заедница врз ос-
нова на критериумите во своите општи акти. 

Највисокиот износ на наградите не може да е 
повисок од едномесечен просечен личен доход од 
претходната година во организацијава. 

Член 18 
Продолженото работно време може да се плаќа 

според тежината и условите на работата, но не 
повеќе од 50% од аконтацијата на личниот доход 
што работникот ја остварува за соодветното ра-
ботно место. 
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Надоместокот за ноќна работа од 22 до 5 часот 
може да се плаќа со зголемување на личните до-
ходи најмногу до 25%. 

Овие надоместоци не можат да влијаат на од-
носите во распределбата на доходот утврдени со 
членот 7 од овој договор. 

Член 19 
Надоместоците од членовите 15 и 16 на овој 

договор се валоризираат со 50% од порастот на 
животните трошоци на Републиката од претход-
ната година. 

Член 20 
Во организациите, кои ќе склучат самоуправ-

на спогодба со организациите од други социјалис-
тички републики од соодветната гранка, таквата 
спогодба може да се применува под услов нејзи-
ните одредби да се во согласност со начелата, кри-
териумите и мерилата утврдени во Законот и во 
овој договор. 

Член 21 
Одредбите на овој договор ќе се однесуваат и 

на организациите од дејноста на банките и осигу-
рувањето. 

Член 22 
Спроведувањето на овој договор, самоуправните 

спогодби и одделните општествени договори, го сле-
ди комисија формирана според членот 11 од За-
конот. 

Член 23 
Комисијата работи на седници кои се одржу-

ваат по потреба. Секој од учесниците има право 
да бара одржување седница на Комисијата. 

Комисијата полноправно работи ако на седни-
цата присуствуваат најмалку по еден член имену-
ван од страна на секој учесник. 

Член 24 
Седницата на Комисијата ја свикува и со неа 

раководи претседавачот на Комисијата, кој наиз-
менично се избира секои четири месеци. 

Член 25 
Комисијата особено: 
1. го следи спроведувањето на овој Договор и 

самоуправните спогодби, односно одделните опш-
тествени договори од членовите 9 и 10 од Законот 
и за појавите и проблемите ги известува учесни-
ците и другите заинтересирани организации и ор-
гани; 

2. им предлага на учесниците преземање мерки 
и акција за спроведување на овој договор; 

3. им предлага на учесниците измени и допол-
нување на овој договор и подготвува нацрт на из-
мени и дополнувања; 

4. им дава објаснување и мислење во врска со 
примената на овој договор и друга помош на ор-
ганизациите во постапката за склучување на са-
моуправните спогодби и одделните општествени 
договори, како и за нивното спроведување; 

5. ги разгледува предлозите на самоуправните 
спогодби и одделните општествени договори и да-
ва мислење за усогласеноста на истите со одред-
бите на овој договор и членовите 6, 8, 10 и 27 од 
Законот. 

6. Комисијата оценува дали самоуправната спо-
годба и одделниот општествен договор ги содржат 
основите и мерилата усвоени со Законот и со овој 
договор; 

7. оценува дали за утврдувањето на основите 
во доходот за распределба се применети методо-
логијата и квантифицирањата предвидени во овој 
договор; 

8. оценува дали надоместоците и нивната 
сина во самоуправните спогодби и одделните оп-
штествени договори се во согласност со членовите 
15 до 19 на овој договор, и 

9. врши други работи и задачи што ќе и ги 
постават учесниците. 

Член 26 
Комисијата е должна да даде оценка за само-

управната спогодба во рок од 30 дена. 

Член 27 
Откога Комисијата ќе утврди дека самоуправ-

ната спогодба и одделниот општествен договор се 
во согласност со Законот и со овој договор, тие 
се регистрираат во регистарот што го води Репуб-
личкиот секретаријат за труд. 

Член 28 
До колку Комисијата оцени дека самоуправ-

ната спогодба, односно одделниот општествен до-
говор, не е во согласност со одредбите на Зако-
нот и на овој договор, за спорните прашања ги 
известува предлагачите на самоуправната спо-
годба. 

Член 29 
Комисијата донесува деловник, со кој се ут-

врдува начинот на работата и донесувањето на од-
луки, должностите и овластувањата на претсе-
давачот, членовите, како и начинот на вршењето 
на работите од членот 27 на овој договор. 

Деловникот за работа стапува во сила од де-
нот кога ќе го потврдат потписниците. 

Член 30 
Административната и техничката работа на 

Комисијата ја врши Републичкиот секретаријат за 
труд. 

Член 31 
Службата на општественото книговодство, врз 

основа на добиените самоуправни спогодби и од-
делни општествени договори, по претходно мисле-
ње од Комисијата од членот 22 на овој договор, 
ќе утврди посебна методологија за искажување на 
потребните податоци од страна на учесниците во 
самоуправните спогодби за следење на спроведу-
вањето на самоуправните спогодби, одделните оп-
штествени договори и овој договор. 

Член 32 
Постапката за склучување на самоуправните 

спогодби се одвива според членовите 15 до 24 од 
Законот за општествено договарање и самоуправ-
но спогодување. 

Самоуправните спогодби треба да бидат доне-
сени најдоцна во рок од 120 дена од стапувањето 
во сила на овој договор. 

По истекувањето на рокот од претходниот^ став, 
Службата на општественото книговодство ќе ги 
применува одредбите од членот 13 на овој договор 
спрема оние организации на здружениот труд, кои 
не склучиле самоуправна спогодба или не приста-' 
пиле кон една од склучените самоуправни спо-
годби. 

Член 33 
Општествениот договор се усвојува во истове-

тен текст во 6 примероци, а ќе се објави во „Слу-
жбен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Член 34 
Овој договор стапува во сила од денот на пот-

пишувањето. 

14 декември 1971 година 
Скопје 

Претседател на Претседател на Изврш-
Стопанската комора на ниот совет на Собранието 

Македонија, на СРМ, 
д-р Асен Симитчиев, е. р. д-р Ксенте Богоев, е. р. 

За Претседателството 
на Сојузот на синдикатите 

на Македонија, 
Павле Давков, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Заедница на здравственото осигурување 
на работниците — Прилеп 

2. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вее« 
ник на СРИ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците —• 
Прилеп, на својата седница одржана на 30 декем-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА 

I 
До донесувањето на статутот на оваа Заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците и дру-
гите осигурени лица, нако и на ^осигурените лица 
на кои им се обезбедува здравствена заштита се 
определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурените и не-
осигурените лица од подрачјето на Заедницата во 
Социјалистичка Република Македонија на, задол-
жителни видови на здравствена заштита непосред-
но ќе се применуваат соодветните одредби од За-
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населени-
ето, како и одредбите на Програмата за спроведу-
вање на задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението во СРМ, во 1972 година; 

2) по однос на правата на здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на проши-
рено здравствено осигурување, односно здравствено 
осигурување над правата обезбедени со задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението соодветно ќе се применуваат одредбите 
на Основниот закон за здравственото осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62 год.) и општи-
те прописи и општите акти на Комуналната заед-
ница за социјалното осигурување на работниците 
— Прилеп, донесени за спроведување на тој закон. 

3) правата на проширена здравствена заштита 
над правата обезбедени со задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението на лицата 
кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување, а за кои општината ќе установи так-
ви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склу-
чен помеѓу Заедницата и општината. 

И 

На лицата кои не се опфатени со задолжи-
телно здравствено осигурување, задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението им 
се обезбедуваат во целина на товар на средствата 
на соодветната општествено-политичка заедница, 
и тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачјето на општината — со придонес од буџетот на 
општината; 

—> на лицата без постојано живеалиште со 
придонес од буџетот на Републиката. 

Придонесот за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на лицата од претходниот став го 
утврдува Собранието на оваа Заедница, со своја 
одлука. 

Општествено-политичките заедници од ставот 1 
од оваа точка се должни да ги пријават ка ј оваа 
Заедница сите лица кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување заради обезбе-
дување задолжителни видови на здравствена за-
штита. 

III 

Здравствените легитимации издадени по пропи-
сите што ќе важат до 31 декември 1971 година оста-
нуваат во сила и ќе се употребуваат се додека не 
бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување ќе им се издадат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здрав-
ствена заштита. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

Број 5037 
30 декември 1971 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Дајкоски, е. р. 

3. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 6 
од Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување, финансиското работење на 
Заедницата и пресметување и плаќање на придо-
несите на здравственото осигурување на работни-
ците, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Прилеп, на сво-
јата I. седница, одржана на 30. декември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

ВО СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1972 година се определува во висо-
чина од 7,50% од личниот доход и другите при-
мања, во која с<в содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 2,5% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права, од здравственото осигурување 
од 5,0%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,5% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравственото осигуру-
вање предвидени во став 1 на овој член, 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување на уживателите на пензии се опреде-
лува на 11% од нето основицата. 
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Член 3 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15°/о од нето личниот доход односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опреде-
лени во член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението (во натамошниот 
текст: Законот) и другите општи акти на Заедни-
цата, основицата за пресметување на придонесите 
е определена во нето износ, придонесите за здрав-
ственото осигурување се пресметуваат и плаќаат 
по стапки односно тарифа пресметана за примена 
на нето личните доходи односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и плаќа за поголем број работници запослени во 
работни организации. 

Придонесите за здравственото осигурување и 
посебниот придонес за користење здравствена за-
штита во странство ќе се уплатува со еден налог-
уплатница. 

Член 5' 
Обврзникот за уплата на придонесот должен 

е, согласно член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравствено осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствената за-
штита во странство на самиот налог-уплатница да 
даде спецификација за уплатените придонеси по 
видови на правата, со ознака на основицата и 
периодот за кој се пресметува и уплатува придо-
несот. 

До колку обврзникот за уплата на придоне-
сите не го пополни налогот-уплатницата согласно 
одредбата од став 2 на овој член, службата од-
носно поштата нема да го прими налогот-уплат-
ницата во смисла на членот 38 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

Член 6 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат об-

врзниците на начин утврден со Законот, Одлу-
ката за привремено регулирање на одделни пра-
шана во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување на работниците, финансиското 
работење на Заедницата и пресметувањето и пла-
ќањето на придонесите на здравственото осигу-
рување и другите општи акти на Заедницата. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Број 5038 
30 декември 1971 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Цанкоски, е, р. 

Заедница на здравственото осигурување 
на земјоделците — Прилеп 

4. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРЖ" број 21/71), Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците —• Прилеп, на својата седница одржа-
на на 31 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРА-

ВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

I 
До донесување на статутот на оваа Заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците-зем-
јоделци се определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурениците-
земјоделци на задолжителни видови на здравстве-
на заштита непосредно ќе се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за здравствено осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението, како и одредбите на Про-
грамата за спроведување на задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението во СРЖ 
во 1972 година; 

2) по однос на правата на проширено здрав-
ствено осигурување, односно здравствено осигуру-
вање над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот 
за здравственото осигурување на земјоделците-пре-
чистен текст („Службен весник на СРЖ" број 14/67) 
и општите акти на Комуналната заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците донесени за 
спроведување на тој закон. 

II 
Здравствените легитимации издадени по пропи-

сите што ќе важат до 31 декември 1971 година оста-
нуваат во сила и ќе се употребуваат ед додека не 
бидат заменети со нови исправи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе 
се применува од 1. јануари 1972 година. 

Број 538 
31 декември 1971 година 

Прилеп Претседател, 
Јордан Јовчески, е. р. 

5. 
Врз основа на член 87, став 2, алинеја 4 од За-

конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението („Службен весник на СРЖ" бр. 21/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците — Прилеп, на својата сед-
ница одржана на 31 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување и финансирањето на 
Заедницата, пресметување и плаќање на придоне-



Стр. 12 — Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 19 јануари 1972 

сите за здравственото осигурување, за односите 
што не се регулирани со Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението (во натамошниот 
текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност на 
Заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа 
одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравствено осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1. задолжителните видови на здравствена за-

штита и 
2. правата на здравствената заштита над задол-

жителните видови од здравственото осигурување. 

Член 3 
Висината на придонесот за финансирање на за-

должителните видови на здравствена заштита и 
правата на здравствената заштита над задолжи-
телните видови од здравственото осигурување се 
утврдуваат и тоа: 

а) за осигуреници-земјоделци кои имаат соп-
ствена земја: 

— 18% од катастарскиот доход, 
— 25,00 динари по член на домаќинството на 

осигуреникот; 
б) за осигуреници-земјоделци кои немаат соп-

ствена земја а се занимаваат со земјоделска дејност: 
— 100,00 динари придонес (паушал) на дома-

ќинство, 
— 25,00 динари по член на домаќинството на 

осигуреникот. 

Член 4 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување, искажани во претходниот член, и дру-
гите приходи се формираат средства на заедницата. 

Средства на Заедницата се: 
1. приходите искажани во член 3 на оваа од-

лука, 
2. надоместокот по основа на реосигурување, 
3. средствата од Фондот за солидарност, 
4. делот од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата, 

5. другите приходи на Заедницата (надоместок 
за штета, камата и др.). 

Со посебна одлука на Заедницата поблиску ќе 
се определат процентите за задолжителни видови 
на здравствена заштита и за правата на осигуре-
ниците. 

Член 9 
Од средствата на Заедницата се подмируваат 

расходите: 
1. за остварување правата на осигурените лица 

за задолжителните видови на здравствена заштита, 
2. за остварување правата од здравствената за-

штита над задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со статутот, 

3. за премиите на задолжителното здравствено 
реосигурување, 

4. за посебен придонес на Фондот на солидар-
ност, 

5. за надоместок на службата на Заедницата, 
6. за финансирање Сојузот на заедниците, 
7. за финансирање на проширената репродук-

ција во здравствените работни организации, 
8. за отплата на ^покриениот дел на вишокот 

на расходите над приходите утврден со завршната 
сметка на Заедницата, 

9. за подмирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, тро-
шоци на платниот промет и др.). 

Член 6 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на об-

врските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 7 
Средствата на резервниот фонд се водат и се 

искажуваат одвоено по видови на правата и тоа 
само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 8 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и средствата на Заедницата се водат спо-
ред одлуката на посебниот основен контен план и 
на посебните обрасци на билансот на заедниците 
на социјалното осигурување, односно Заедницата 
за здравствено осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба донесува поблиски упат-
ства за водење на финансиското работење на За-
едницата. 

Член 9 
Височината на надоместокот на стручната служ-

ба, за прашање на стручните, административните и 
финансиските работи на Заедницата, Заедницата 
ја утврдува спогодбено. 

Член 10 
Оваа одлука, влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

Број 540/1 
31 декември 1971 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јордан Јовчески, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Вд Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителката Злата Јорданова од Титов Велес, 
ул. „Нови Велес" бр. 111, против тужениот Аран-
гел Стојковиќ од село Мижиш ЗП Долевац, СР 
Србија, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Арангел Стојковиќ да 
се јави во овој суд или да ја достави својата 
адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во противно ќе му се определи старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2289/70. 
(2) 

Во Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Василие Мицев, од Скопје, ул. „12 
ударна бригада" бр. 7, со полномошник Ристо Спа-
севски, адвокат од Скопје, против тужената Цве-
танка Мицева, по татко Маневска, порано од Ско-
пје, сега со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужената Цветанка Мицева, по 
татко Маневска, во рок од 30 дена да се јави во 
овој суд или да ја достави својата адреса. Во про-
тивно судот ќе и определи старател за посебен 
случај, кој ќе ја застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1516/71. 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 
заинтересирани физички и правни лица дека по 
предметот, заведен при овој суд, по тужбата на 
Општината на град Скопје, против Ибраимов Рамиз 
и други, за привремен застапник на тужениот Иб-
раимов Рамиз го постави адвокатот Петар Сердјуг 
од Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постап-
ката пред судот се додека тужениот или неговиот 
полномошник не го обавести судот дека му е по-
ставен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, II. бр. 758/71. (4) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 204, страна 265, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за кина — Те-
тово, согласно со одлуката на советот на работната 
заедница, од одржаната седница на 15. XI. 1969 го-
дина, се менува и гласи: Претпријатие за прика-
жување на филмови — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1087/69 од 23. III. 1971 година. (648) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 303, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Угостителското 
претпријатие „Нов живот" —• Тетово, Николовски 
Бошко, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

Во иднина Угостителското претпријатие „Нов 
живот" — Тетово ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, ста-
риот регистриран потписник Симо Божиновски, ди-
ректор, сметано од 17. XI. 1969 година 

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

бр. 1054/69 од 23. III. 1971 година. (649) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. X. 1970 година, страна 581, реден број 10 е запи-
шано проширувањето на предметот на работењето 
на Трговското претпријатие „Бистра" од Струми-
ца, уште и со промет на мало и големо, со произ-
води од следните трговски струки: млеко и млечни 
производи, леб и печива,^ деликатесни производи, 
производи на база на шеќер и какао, колонијални 
производи и земјоделски производи. 

Прошируваното на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 03-30 од 4. II. 
1970 година, на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 85/70. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 315, страна 283, книга III ,е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Универзал-
ната занаетчиска работна организација „ Т и б е т а н -
ка" —. Кавадарци, Диме Јованов, шеф на сметко-
водството и Цвета Д. Дамјанова, шеф на планско-
то одделение, им престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи се разрешени од должност. 

За нов потписник на споменатата работна орга-
низација е назначен Киро Ангелов, книговодител, 
кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Тодор Цандов Костов, в. д. 
директор, сметано од 12. VI. 1969 година. 

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

бр. 546/69 од 12. III. 1971 година. (562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 836, страна 1007, книга III, рег. бр. 837, стра-
на 1011, книга III, рег. бр. 1006, страна 983, книга 
IV, рег. бр. 914, страна 321, книга IV, рег. бр. 904, 
страна 269, книга IV и рег. бр. 271, страна 1061, кни-
га I е запишано следното: Фирмата на продавни-
ците во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 39, ул. „НО" 
бр. 34, ул. „Маршал Тито" бр. 38, ул. „110" бр. 43, 
ул. „Београдска" бр. 52, и во Куманово, на ул. 
Плоштад Нова Југославија бб, на Трговското прет-
пријатие за промет со обувки, преработени кожи и 
производи од гума, каучук и пластични маси на 
големо „Рефлекс" — Београд, согласно со реше-
нието на Окружниот стопански суд —• Белград, Фи 
бр. 2232/67 од 27. IX. 1967 година, се менува и гласи: 
Трговско претпријатие за внатрешна и надвореш-
на трговија „Рефлекс" — Београд; ул. „Грачанич-
ка" бр. 7 —• Продавниците: „Рефлекс" во Скопје, 
на ул. „Маршал Тито" бр. 39, ул. „110" бр. 34, ул. 
„Маршал Тито" бр. 38, ул. „110" бр. 43, ул. „Бео-
градска" бр. 52 и „Рефлекс", во Куманово, Плош-
тад Нова Југославија б. б. 

Досегашните раководители на продавниците, го-
ренаведени, се разрешени од должност и тоа: Спа-
совски Димитрија, Јанковска Јелица, Иванова Мар-
та, Ивановски Круме, Дохчевски Спиро, и Фили-
повски Светислав и за раководители на истите се 
назначени следните лица: Јанковска Јелица, рако-
водител на Продавницата во Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 39, Иванова Марта, раководител на Про-
давницата во Скопје, ул. „110" бр. 34, Стојанов Ки-
ро, раководител на Продавницата во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 38, Трпевски Трајко, раководи-
тел на Продавницата во Скопје, ул. „310" бр. 43, 
Стоилковиќ Круме, раководител на Продавницата 
во Скопје, ул. „Београдска" бр. 52 и Јовановски 
Драгиша, раководител на Продавницата во Кума-
ново, Плоштад Нова Југославија бб, кои нема да 
бидат потписници, бидејќи продавниците се потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во грани-
ците на овластувањето, од матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1049/68 од 31. III. 1971 година. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 913, книга I е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Трговското претпри-
јатие за промет со отпадоци „Атпадпромет" — Ка-
вадарци, согласно со одлуката на советот на ра-
ботната заедница од одржаната седница на 20. XI. 
1970 година, се менува и ќе гласи: „Универзал-
промет" — Трговско претпријатие — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1023/70 од 12. III. 1971 година. (525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1006, страна 985, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата „Рефлекс" — 
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 38, на Трговското 
претпријатие за внатрешна и надворешна трговина 
„Рефлекс" — Белград, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 26. II. 
1969 година, се проширува и со продажба на кон-
фекција и галантерија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 213/69 од 31. III. 1971 година. (640) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 836, страна 1009, книга III и рег. бр. 904, 
страна 269, книга IV е запишано следното: Досе-
гашниот раководител на Продавницата „Рефлекс" 
во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 39, Јанковска Је-
лица и раководителот на Продавницата „Рефлекс" 
во Скопје, ул. „Белградска" бр. 52, Стоиљковиќ 
Круме, на Трговското претпријатие за внатрешна 
и надворешна трговија „Рефлекс" — Белград, се 
разрешени од должност и за нови раководители на 
истата се назначени следните лица: За раководи-
тел на Продавницата „Рефлекс" во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 39, Иванова Марта, а за рако-
водител на Продавницата „Рефлекс" во Скопје, ул. 
„Белградска" бр. 52, Јамковска Јелица, кои нема да 
бидат потписници, бидејќи продавниците се потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите 
на овластувањето, од матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 773/69 од 31. III. 1971 година. (641) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. II. 1971 година, рег. бр. 32/69, книга I е запиша-
но следното: Стовариштето во Прилеп, на Прет-
пријатието „Агроснабдител" — Скопје, престана со 
својата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, кој го води овој суд, поради 
присоединување кон Претпријатието за снабдува-
ње на земјоделството, на големо и мало, „Агромеха-
ника" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 77 од 15. I. 1971 година, од присилниот 
управител на Претпријатието за снабдување на 
земјоделството „Агроснабдител" — Скопје, и одлу-
ката бр. 28 од 16. ХИ. 1970 година, од работнич-
киот совет на Претпријатието за снабдување на 
земјоделството „Агромеханика" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 80/71. (670) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. I. 1971 година, рег. бр. 38/68, книга I е запиша-
но следното: Му престанува овластувањето на Или-
ја Ацев Јановски, директор, на Филијалата во При-
леп, на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје. 

Се овластува за потпишување Насте Киров 
Настевски, директор на Филијалата во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 29/71. (687) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. II. 1971 година, рег. бр. 26/60, книга I. е запиша-
но следното: Се овластува за потпишување Стоја-
носки Никола, финансиски директор на Текстил-

ната индустрија „Биљана" — Прилеп, на Здруже-
ното претприајтие на памучната индустрија „Ни-
текс" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 81/71. (690) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. И. 1971 година, рег. бр. 64/55, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Топлица", село Сл вештица, уште 
со вршење на угостителство — преку бифе. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02 од 12. X. 1970 година, од работничкиот 
задружен совет на Земјоделската задруга „Топли-
ца" е,ело Слоештица, Демир Хисар, и решението 
бр. 08-354/2 од 11. XI. 1970 година, на Одделението 
за стопанство и финансии при Собранието на оп-
штината Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 111/71. (701) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 445, страна 645, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Гевгелија, на Трговското претпријатие за про-
мет со чевли, преработки од кожа и производи од 
гума, каучук и пластични маси, на големо „Реф-
лекс" — Белград Чурлинов Кочо е разрешен од 
должност и за раководител на истата е назначен 
Мишев Петар, кој нема да биде потписник, бидејќи 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 289/69 од 31. III. 1971 година. (642) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. II. 1971 година, рег. бр. 104/55, книга Ш е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Инду-
стријата за модна конфекција и чадори „Зора" — 
Охрид, уште со увоз-извоз во малограничниот про-
мет со Грција и НР Албанија, на стоките за кои 
постои регистрација при овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-525 од 20. II. 1971 година, на работнич-
киот совет на Индустријата за модна конфекција 
и чадори „Зора" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 118/71. (703) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. III. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на работ-
ната единица за стопанисување со станбени згради 
— Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски 
магазин" — Охрид, Ѓорги Бадев се менува. За ра-
ководител е поставен Славе Малезанов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 139/71. (728) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. III. 1971 година, рег. бр. 74/55, книга П е запи-
шано следното: Угостителската единица во Кру-
шево, на Организацијата во состав „Нико Доаѓа" 
.— Крушево, на „Југо тутун" — Скопје, престана 
со својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, ка ј овој суд. 

Оваа промена е извршена, врз основа на одлу-
ката бр. 02-108 од 28. I. 1971 година, од работнич-
киот совет на Организацијата во состав „Нико Доа-
ѓа", на Здруженото претпријатие „Југо тутун" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 162/71. (732) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. III. 1971 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запи-
шано следното: Самостојната организација на здру-
жен труд со својство на правно лице — Погон тр-
говија — Гиесен, на Земјоделската задруга „Кисела 
Вода" — Ресен, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-4039/1 од 11. XI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Кисела Вода" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 150/71. (736) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. III. 1971 година, рег. бр. 31/55, книга III е запи-
шано следното: Претпријатието за езерски сообра-
ќај „Биљана" — Охрид се присоединува кон Уста-
новата за комунални услуги — Охрид. 

Претпријатието за езерски сообраќај „Биљана" 
— Охрид престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации што го во-
ди овој суд, поради присоединување кон Устано-
вата за комунални услуги — Охрид. 

Се менува фирмата на Установата за комунал-
ни услуги —• Охрид и гласну Установа за комунал-
ни услуги и езерски сообраќај — Охрид. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката бр. 17 од 2. III. 1971 година, на работната 
заедница на Претпријатието за езерски сообраќај 
„Биљана" —• Охрид, одлуката бр. 02-42/2 од 2. III. 
1971 година, на советот на Установата за комунал-
и услуги — Охрид и решението бр. 01-1509/1 од 
2. III. 1971 година, на Собранието на општината 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 127/71. (734) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. III. 1971 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запи-
шано следното: Самостојната организација на здру-
жен труд со својство на правно лице — Производ-
ствен погон — Ресен, на Земјоделската задруга 
„Кисела Вода" — Ресен, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-4039/1 од 11. XI. 1970 година, на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Кисела Вода" 
— Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 151/71. (737) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. III. 1971 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запи-
шано следното: Продавница во село Курбиново, на 
Трговското претпријатие „Пречанско Езеро" — Ре-
сен, престана со својата работа и се брише од ре-
гистарот на стопанските организации, кој го води 
овој суд, поради присоединување кон Земјодел-
ската задруга „Преспа" село Љубојно, Ресен. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-562/1 од 26. XI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие „Прес-
панско Езеро" — Ресен и одлуката бр. 623/1 од 18. 
XI. 1970 година, на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Преспа" село Љубојно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 125/71. (738) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 580, страна 265, книга II е запишано след-
ното: Занаетчиско-електроинсталатерската задруга 
„Никола Тесла" — Скопје, ул. „85" бр. 11 се пре-
селува во Скопје, од чл, „85" бр. 11, на ул. „275" 
број 23а, во Скопје, за што го приложува реше-
нието У. бр. 12-12086, од 25. V. 1970 година, од Со-
бранието на град Скопје — Одделение за инспек-
циски служби — Санитарна инспекција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 595/70 од 19. IV. 1971 година. (833) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КОМУНАЛНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПАЗАРИ „СКОПСКИ 

ПАЗАР" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на работната организација 
(реизбор) 

Покрај општите услови кандидатите треба да 
ги исполнуваат и следните услови: 

— да имаат виша стручна подготовка и 10 го-
дини работна практика на раководни работни места 
во работни организации; 

— да имаат морално-политички квалитети 
за обавување на должноста — директор; 

— со судска одлука да не му е забрането оба-
вувањето на должноста — директор; 

— за време на работната практика која се бара 
во став I да постигнал позитивни резултати во ра-
ботењето; 

— пожелно е кандидатите со молбата да до-
стават и елаборат — концепција за престојниот 
развој на оваа работна организација. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Конкурсната комисија на „СКОПСКИ ПА-
ЗАР" — Скопје. 

Молбите со некомплетиран документација не-
ма да се разгледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈО ДЕЛ СКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници и асистенти во следните 
звања и предмети: 

1. Еден наставник во звањето доцент по пред-
метот Организација на шумското производство. 

По еден асистент на следните предмети: 
1. Зрнени и клубенасти култури; 
2. Преработка на месо; 
3. Преработка на овошје и зеленчук; 
4. Примарна преработка на дрвото. 
За предметот под точката 3, кандидатот треба 

да го слушал и да го положил предметот Прера-
ботка на овошје и зеленчук. 

За предметот под точката 4, кандидатот треба 
да е дипломиран шумарски инженер, по дрвна ин-
дустриска насока, или дипломиран шумарски ин-
женер со практика над една година во дрвната ин-
дустрија. 

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги ис-
полнуваат условите пропишани со Законот за ви-
сокото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зе-
мјоделско-шумарскиот факултет — Скопје. 

Кен пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во по 
три примероци. 
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Врз основа на член 200 од статутот, советот 
на Медицинскиот центар — Гостивар 

распишува 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на следните раковод-
ни работни места и тоа: 

1. Началник на Детскиот диспанзер —- лекар 
специјалист за детски болести и 

2. Началник на Економско-сметководствената 
служба 
УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени во чле-
новите 19, 20 и 23 од Основниот закон за работни 
односи, кандидатите што ќе учествуваат на овој 
конкурс, за раководното работно место наведено 
под реден број 1 е потребно да имаат завршено 
Медицински факултет со завршена специјализа-
ција по педијатрија, а кандидатите што ќе учес-
твуваат за раководното работно место наведено 
под број 2 потребно е да имаат завршено Економ-
ски факултет со 3 години работно искуство. 

Предност имаат кандидатите што се во редо-
вен работен однос во овој Медицински центар. 

Личниот доход според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи. 

Молбите таксирани со 1 динар, со кратка био-
графија и со потребните документи за засновање 
на работен однос да се достават до советот на овој 
Медицински центар. 

Молбите што не се комплетирани нема да би-
дат земени во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО 
И МАЛО ЗА КУПОПРОДАЖБА И ПОСРЕДУВАЊЕ 

„ТРГО-ВАРДАР" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување Директор на работната организација 
(реизбор) 

Услови предвидени со Статутот: 
Да имаат висока стручна подготовка и работна 

практика 8 години од кои најмалку 3 години на 
раководни места од оваа дејност, виша стручна под-
готовка и 12 години работа од кои 5 години на ра-
ководни работни места во ваква или слична деј-
ност, или средна стручна подготовка и работна 
практика преку 18 години, од кои најмалку 6 годи-
ни на раководни работни места, во слична дејност, 
како и дејноста на работната организација. 

Услови предвидени според Законот и Статутот: 
Да не биле осудувани за кривични дела против 

народот и државата, против народното стопанство 
и против службената должност; со судска пресуда 
да не му е забрането вршењето должноста дирек-
ректор на работна организација, 

да е здравствено способен, 
да е државјанин на СФРЈ. 
Личниот доход според правилникот за лич-

ните доходи. 
Со молбата да се достават сите предвидени до-

кументи според овој конкурс, како и тоа да доста-
ват кратка биографија за досегашното движење на 
работењето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објаву-
вање. 

Советот НА Природно-математичкиот факултет 
— Скопје, врз основа на член 138 и 150 од Зако-
нот за високото школство на СРМ, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. За избор на по еден наставник во звањето 

редовен професор, вонреден професор, виш преда-
вач, доцент и предавач, за предметите: 

— алгебра 
— физичка хемија II 
— географија на СФРЈ 
II. За избор на еден асистент во Ботаничкиот 

завод на Биолошкиот институт. 
Пријавите во четири примероци, од кои едната 

таксирана со 1 н. дин. таксена марка, се поднесу-
ваат до Секретаријатот на факултетот. Кон прија-
вата се приложува дипломата за завршена високо-
школска настава (Природно-математички факултет), 
кратка биографија и список на научни трудови, со 
по еден примерок од истите. 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
ното место асистент, посебен услов е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, герман-
ски или руски), што ќе го докажат со уверение од 
соодветните катедри на Филозофскиот факултет 
или Центарот за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето.. (89) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1. Одлука за доделување средства за намиру-
вање на создадени обврски за довршување 
изградбата на зградата на Народната и уни-
верзитетска библиотека — Скопје — — — 1 

2. Одлука за доделување средства од Резерв-
ниот фонд на Социјалистичка Република 
Македонија за 1971 година — — — — — 1 

3. Одлука за минималната откупна цена на 
кравјо и овчо млеко — — — — — — 1 

4. Одлука за определување премија за кравјо 
и овчо млеко — —• — — — — — — 1 

5. Наредба за начинот и постапката за оствару-
вање на премија за кравјо и овчо млеко — 2 

6. Наредба за преземање мерки за заштита на 
добитокот од заразните и паразитните бо-
лести во 1972 година — — — — — — 2 

7. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 10/71 од 6 декември 1971 година — — 5 

Општествени договори и самоуправни спогодби 
1. Општествен договор за усогласување на рас-

пределбата на доходот и личните доходи во 
организациите на здружениот труд во сто-
панството — — — — — — — — — 6 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
2. Одлука за привремено определување правата 

и обврските на осигурените и ^осигурените 
лица на здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита — 10 

3. ..Одлука за стапките и Тарифата на придоне-
сите за здравственото осигурување и стапка-
та на посебниот придонес за користење на 
здравствената заштита во странство за 1972 
година — — —• — •— — —' — 

4. Одлука за привремено определување на пра-
вата и обврските на осигурените лица — зе-

мјоделци — — — •—• — — 11 
5. Одлука за привремено регулирање на од-

делни прашања во врска со финансирањето 
на здравственото осигурување и финанси-
ското работење на Заедницата и пресметува-
ње и плаќање на придонесите за здравствено 

осигурување на земјоделците — —- — — 11 
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