
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 12 мај 1972 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XXVIII 

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

113. 
Врз основа на член 17 од Законот за форми-

рање општествена контрола на цените („Службен 
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. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со промет или со преработка на кравјо 
и овчо млеко (во понатамошниот текст: млекото) 
ќе купуваат свежо млеко од организациите на 
здружениот труд што сами го .произвеле, догово-
риле или организирале производство во коопера-
ција со индивидуални производители — по цена 
која не може да биде пониска од 0,55 динари за 
една маслена единица, франко собирно место на 
продавачот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружениот труд која дого-
вара и организира производство на млеко во^ коо-
перација со индивидуални производители, ќе го 
презема млекото од индивидуалниот производител 
произведено во таа кооперација по цена од став 1 
на .оваа точка франко — собирео место на органи-
зацијата на здружениот труд или франко — лак-
тофриз или франко — подвижна цистерна. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се одне-
сува на кравјото млеко ако во поглед на квалите-
тот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичката нечистота на ф и л -

тер кругчето да не ја минува третата класа (според 
скалата 1—5 на Институтот за млекарство во Ј у -
гославија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 
7,0°, сметајќи според Соклет—Хенкел; 

4) времето на обезбојувањето на метиленското 
синило да изнесува на јмалку два часа, сметајќи по 
оригиналната метода на Орли Јенсен, со таблетките 
со стандардно количество на метиленско синило; 

5) да има на јмалку 3,,2°/о млечна маст, опреде-
лена според . методата на Гербер; 

6) да не е произведено од крави лекувани со 
арсеник, жива или со други лекови што премину-
ваат во млекото за време на лекувањето и за време 
до 5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е ©ладено на температура од на јмалку 12°Ц. 
3. Цената на кравјото млеко од точката 1 на 

оваа одлука се намалува: 
1) за 0,05 динари по 1 литар ако млекото не е 

оладено на температура од на јмалку 12°Ц.; 
2) за ОДО динари по 1 литар — ако времето на 

обезбедувањето на мети лененото синило изнесува од 
1 час и 46 минути до 1 час и 59 минути; 

3) за 0,15 динари по 1 литар — ако времето на 
обезбојување^) на метил воокото синило изнесува 
од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути; 

4) за 0,17 динари по 1 - литар, ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути. 

4. Цената од точката 1 на оваа одлука се од-
несува на овчото млеко ако тоа во поглед на ква-
литетот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036; 

2) степенот на механичката нечистота на ф и л -
тер кругчето да не ја минува четвртата класа (спо-
ред скалата 1—5 на Институтот за млекарство во 
Југославија); 

3) 'степенот на киселоста да не е поголем од 9,5° 
сметајќи според Соке лет — Хенкел; 

4) времето на обезбојување^* на метиленското 
синило да изнесува на јмалку 20 минути, сметајќи 
по оригиналната метода на Орли Јенсен, со таблет-
ки со стандардно количество на метиленското си-
нило; 

5) да има на јмалку 4°/о млечна маст, определена 
според методата на Гербер; 

6) да не е произведено од овци лекувани со ар-
сеник, ж и в а или со други лекови што преминуваат 
во млекото за време на лекувањето и за време до 
5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од на јмалку 12°Ц. 
5. За овчо млеко што не оладено на температура 

од на јмалку 12°Ц цената од точката 1 на оваа од-
лука се намалува за 0,05 динари по еден литар. 

6. Ако времето на обезбо јување^ на метилен-
ското синило к а ј овчото млеко изнесува до 20 ми-
нути, цената од точката 1 на оваа одлука да не се 
однесува на таквото млеко. 

7. Квалитетот на млекото се утврдува на собир-
ното место од точката 1 на оваа одлука. 

Начинот на утврдувањето на квалитетот на мле-
кото странките го договараат спогодбено. 

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

Бр. 12-1306/2 
19 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

114. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/65 и 5/67), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛЕКО ВО 1972 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат кравјо и овчо млеко, на индивидуал-
ните производители што произведуваат крав јо и 
овчо млеко во кооперација и на организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со промет и 
преработка на кравјо и овчо млеко (во понатамош-
ниот текст корисниците на премијата) им се испла-
тува премија: 

1) во износ од 0,20 динари по 1 литар на орга-
низациите на здружениот труд што произведуваат 
крав јо и овчо млеко, како и на индивидуалните 
производители за млекото произведено во коопе-
рација и испорачано на соодветни организации на 
здружениот труд; 
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2) во износ од ОДО динари по 1 литар на орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат 
со промет и преработка на кравјо и овчо млеко. 

2. Премијата од точката 1 подтачка 1) на оваа 
одлука ке се исплатува за кравјо млеко ако содржи 
најмалку 3,2% млечна маст, а за овчо млеко ако 
содржи најмалку 4'°/о млечна маст и ако е произ-
ведено односно продадено од 1 април до 31 декем-
ври 1972 година. 

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2°/о 
млечна маст и за овчо млеко што содржи помалку 
од 4°/о млечна маст не може да се остварува пре-
мија, ниту количините на таквото млеко можат да 
се пресметуваат на количини на млеко со 3,2% од-
носно со 4'°/о млечна маст заради остварување на 
премија. 

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2'}/о до 
4,2°/о млечна маст се врши пресметување на коли-
чините на таквото млеко на количини на млеко со 
3,2°/о млечна маст. 

За овчо млеко кое содржи повеќе од 4% до 6°/а 
млечна маст се врши пресметување на количи-
ните на таквото млеко на количини на млеко со 
4°/о млечна маст. 

Кравјото млеко кое содржи повеќе од 4,2°/о 
млечна маст се пресметува како да содржи 4,2% 
млечна маст, а овчото млеко кое содржи повеќе од 
6% млечна маст се пресметува како да содржи 

6% млечна маст. 
3. Премијата за кран јо и овчо млеко од точката 

1 под 1 од оваа одлука, ќе им се исплатува само 
на оние корисници на премијата — кои за произ-
водство на тоа млеко вовеле матично книговодство, 
селекција и контрола на продуктивноста на молз-
ните крави и овци, односно кои склучиле договор 
за производство на кравјо и овчо млеко во коопе-
рација со соодветна организација на здружениот 
труд. 

4. Премијата од точката 1 на оваа одлука се 
исплатува по поднесувањето на барање за исплата 
на премијата, со тоа што корисникот на премијата 
е должен во рок од 3 месеци од денот на испла-
тата на премијата да поднесе доказ дека тој или 
купувачот односно нивните потони или продавници 
во тој рок оствариле премија од ОДО динари по 1 
литар пресметана количина кравјо или овчо млеко 
која се 'обезбедува од буџетот на општината. Ако 
до истекот на рокот од три месеци не го поднесе 
тој доказ, корисникот на премијата е должен на-
платената премија да ја врати во рок од 8 дена. 

5. Премијата од точка 1 подтачка 1) на оваа од-
лука ќе се исплатува и за набавено кравјо млеко 
од други подрачја на Југославија во висина на из-
носот на премиите што ќе ги остварат производи-
телите на тоа подрачје. 

6. Премијата според одредбите на оваа одлука 
се исплатува од средствата на републичкиот буџет 
за 1972 година. 

7. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и 
на основните организации на здружен труд со СВОЈ-
СТВО на правно лице. 

8. Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во спогодба со републич-
киот секретар за финансии да донесе поблиски про-
писи за начинот на постапката за остварување на 
премијата од оваа одлука, како и да ја утврди до-
кументацијата што корисниците на премијата треба 
да ја приложат кон барањето за премија. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а! ќе се применува од 1 април до 31. XII. 1972 
година. 

Бр. 12-1306/3 
19 април 1972 година 

Скопје 

115. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

.Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71) и Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за образување одбор на Извршниот совет 
бр. 12-372/1 од 7. II. 1972 година, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Во одборите на Извршниот совет се имену-
ваат: 

1. Во Одборот за стопанство: 
а) за претседател: 
— Драган Захариевски, потпретседател на Из-

вршниот совет; 
б) за членови: 
1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот со-

вет — републички секретар за труд; 
2. Никола Горичан, претседател на Комитетот 

за туризам и угостителство; 
3. д -р инж. Јанко Лазаревски, член на Изврш-

ниот совет — републички секретар за земјоделство 
и шумарство; 

4. Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет 
— републички секретар за индустрија и трговија; 

5. Андон Макрадули, член на Извршниот совет 
— републички секретар за финансии; 

6. Павле Тасевски, член на Извршниот совет — 
директор на Републичкиот завод за општествено 
планирање; 

7. Горѓи Оровчанов, член на Извршниот совет; 
8. Александар Дамковски, член на Извршниот 

совет — републички секретар за економски односи 
со странство; и 

9. Јовко Јовковски, директор на Републичкиот 
завод за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања. 

2. Во Одборот за образование, наука и култура: 
а) за претседател: 
— Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
1. Ж и в к о Василевски, претседател на Комите-

тот за физичка култура; 
2. Љупчо Копровски, член на Извршниот совет 
— републички секретар за образование и наука; 
3. Деса Миљовска, член на Извршниот совет 

— републички секретар за култура; 
4. Фахри Мехмет-Каја, член на Извршниот со-

вет — републички секретар за информации; 
5. Ѓорги Оровчанов, член на Извршниот совет. 
3. Во Одборот за здравство и социјална поли-

тика: 
а) за претседател: 
—• Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот со-

вет — републички секретар за труд; 
2. д-р Вулнет Старова, член на Извршниот со-

вет — републички секретар за здравство и соци-
јална политика; 

3. Душко Георгиевски, директор на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија; 

4. Младен Павловски, член на Сојузната заед-
ница за здравствено осигурување; 

5. Коста Петров, секретар на Заедницата за 
здравствени установи на Македонија. 

4. Во Одборот за внатрешна политика и кому-
нален систем: 

а) за претседател: 
— Јездимир Богдански, член на Извршниот со-

совет; 
б) за членови: 
1. м-р Љупчо Арнаудовски, член на Извршниот 

совет — републички секретар за внатрешни работи; 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Кеенте Богоев, е. р. 
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2. Јовко Јовковски, директор на Републичкиот 
завод за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања; 

3. Димче Козаров, член на Извршниот совет — 
републички секретар за правосудство; 

4. Методија Стефановски, член на Извршниот 
совет — републички секретар за народна одбрана; 

5. Ѓорѓи Цаца, член на Извршниот совет — ре-
публички секретар за законодавство и организа-
ција; 

6. Лазар Лабачески, секретар' на Извршниот 
совет. 

5. Во Одборот за прашања на односите со 
странство: 

а) за претседател: 
— Иван Гиновски, член на Извршниот совет; 
б) за членови: 
1. м-р Љупчо Арнаудовски, член на Извршниот 

совет — републички секретар за внатрешни работи; 
2. Никола Бошале, член на Секретаријатот на 

ЦК СКМ; 
3. Благој Михов, секретар на Секретаријатот за 

односи со странство на Извршниот совет; 
4. Мехмет Фахри-Каја , член на Извршниот со-

вет — републички секретар за информации; 
5. Методија Стефановски, член на Извршниот 

совет —. републички секретар за народна одбрана; 
6. Тошо Поповски, член на Извршниот одбор на 

Републичката конференција на ССРНМ; 
7. Александар Дамковски, член на Извршниот 

совет — републички секретар за економски односи 
со странство; и 

8. Цветан Грозданов, претседател на Републич-
ката комисија за културни врски со странство. 

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

Бр. 12-702/1 
7 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

116. 
Врз основа на член 19 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) и Одлу-
ката за изменување на Одлуката за образување на 
постојани комисии на Извршниот совет бр. 12-369/1 
од 7. II. 1972 година, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

I. Во постојаните комисии на Извршниот совет 
се именуваат: 

1. Во Административната комисија: 
а) за претседател: 
— ѓорѓи Цаца, член на Извршниот совет; 
б) за членови: 
1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот 

совет; 
2. Иван Гиновски, член на Извршниот совет. 
2. Во Комисијата за помилувања: 
а) за претседател: 
— Јездимир Богдански, член на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
1. Деса Миловска, член на Извршниот совет, и 
2.' д-р Вулнет Старова, член на Извршниот 

совет. 
3. Во Комисијата за кадровски прашања: 
а) за претседател: 
— Драган Захариевски, потпретседател на Из-

вршниот совет; 

б) за членови: 
1. Ванчо Близнаковски, член на Извршниот 

совет; 
2. Љупчо Копровски, член на Извршниот совет; 
3. Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет; 
4. Горѓи Оровчанов, член на Извршниот совет; 
5. Иван Гиновски, член на Извршниот совет; 
6. Трајко Кецкаровски, секретар на Секретари-

јатот за кадровски прашања во Извршниот совет. 
4. Во Комисијата за одликувања: 
а) за претседател: 
— Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
1. Фахри Мехмет-Каја, член на Извршниот 

совет; 
2. Методија Стефановски, член на Извршниот 

совет; 
3. Трајко Кецкаровски, секретар на Секретари-

јатот за кадровски прашања во Извршниот совет; 
4. Лазар Лабачевски, секретар на Извршниот 

совет. 
И. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-703/1 
7 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

117. 
Врз. основа на член 21 од Законот за Извршниот -

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) и Од-
луката за образување на стручни совети на Из-
вршниот совет бр. 12-537/1 од 19. I. 1972 година, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

I. Во стручните совети на Извршниот совет се 
именуваат: 

1. Во Стручниот совет за прашањата на паза-
рот и цените: 

а) за претседател: 
— д-р инж. Јанко Лазаревски, член на Изврш-

ниот совет — републички секретар за земјоделство 
и шумарство. 

б) за членови: 
1. Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет 

•— републички секретар за индустрија и трговија; 
2и Александар Нанчев, директор на Републич-

киот завод за цени; 
3. Младен Павловски, член на Сојузната заед-

ница за здравствено осигурување; и 
4. Александар Шумковски, член на Извршниот 

совет — републички секретар за економски односи 
со странство. 

2. Во Стручниот совет за прашањата на надво-
решнотрговскиот и девизниот систем: 

а) за претседател: 
— Александар Шумковски, член на Извршниот 

совет — републички секретар за економски односи 
со странство. 

б) за членови: 
1. Божин Божиновски, републички девизен ин-

спектор; 
2. Ванде Бандевски, заменик републички секре-

тар за индустрија и трговија; 
3. Атанас Кацујани, заменик на генералниот 

директор на Стопанската банка — Скопје; 
4. Павлина Топукова, раководител на група во 

Републичкиот завод за општествено планирање; 
5. д-р Никола Узунов, вонреден професор на 

Економскиот факултет во Скопје; и 
6. Морис Шами, потпретседател на Стопанската 

комора на Македонија. 
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3. Во Стручниот совет за прашањата од кре-
дитно-монетарниот систем: 

а) за претседател: 
— Бранко Богоев, помошник на републичкиот 

секретар за финансии; 
б) за членови: 
1. Владо Георгиевски, советник во Комерцијал-

но-инвестиционата банка — Скопје; 
2. Атанас Кацујани, заменик на генералниот 

директор на Стопанската банка — Скопје; 
3. Ристо Пакетчиев, виш советник во Народната 

банка на Македонија; 
4. Ташо Стојановски, директор на дирекција во 

Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје; 
5. Костадин Туџаров, заменик на директорот 

на Републичкиот завод за општествено планирање; 
6. Борче Чаловски, помошник секретар на се-

кретаријат во Стопанската комора на Македонија; 
7. м-р Бранко Живковиќ, советник во Репуб-

личкиот секретаријат за финансии. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-712/1 
19 јануари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

118. 
Врз основа на член 67 став 4 од Законот за 

социјалната заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се именуваат за членови на Конкурсната ко-
мисија за именување директор на Центарот за слух, 
говор и глас во Скопје: 

1. прим. д-р Пенчо Шукарев, на работа во Кли-
никата за уво, ное и грло во Скопје; 

2. д-р Димитар Ефински, на работа во Заводот 
за рехабилитација на деца и младинци во Скопје; и 

3. Вера Димитрова, правник во Собранието на 
СРМ. 

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

Бр. 12-687/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

119. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

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

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

I. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за труд Живко Серафимов ски, досегашен 
ш е ф на Развојната служба во Главната дирекција 
на Прехранбениот комбинат „Жито-Македснија" во 
Скопје. 

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

Бр. 12-688/1 Претседател 
3 март 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

120. 
Врз основа на член 29 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 ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

I. Се именува за помошник на републичкиот се-
кретар за труд Крсте Полковски, од Скопје. 

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

Бр. 12-689/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

121. 
Врз основа на член 67 став 4 од Законот за со-

цијалната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
16/70), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ 

I. Се именуваат за членови на Конкурсната ко-
мисија за именување директор на Заводот за реха-
билитација на деца и младинци со оштетен вид во 
Скопје: 

1. прим. д-р Стефан Чакар, на работа во Кли-
никата за уво, нос и грло во Скопје; 

2. Драган Христовски, член на Извршниот од-
бор на Сојузот на слепите на Македонија; 

3. Димче Кирајџиски, претседател на Републич-
киот фонд за социјална заштита. 

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

Бр. 12-690/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

122. 
Врз основа на член 67 став 4 од Законот за со-

цијалната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
16/70), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ^МЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА 

I. Се именуваат за членови на Конкурсната ко-
мисија за именување директор на Заводот за ре-
хабилитација на деца со оштетен слух во Битола: 

1. прим. д-р Христо Христов, отоларинголог во 
Медицинскиот центар — Битола; 

2. Исмет Куртагиќ, стручен соработник во Ре-
публичкиот завод за социјални прашања — Скопје; 

3. Сотир Манели, судија на Окружниот суд во 
Битола. 
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II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-691/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

123. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 21 од Статутот на При-
родно-математичкиот факултет во Скопје, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијава поради 
истекот на мандатот членови на Советот на При-
родно-математичкиот факултет во Скопје на: 

1. Александар Пемов, 
2. Ванчо Цветковски, 
3. Ванчо Апостолов. 

И. За членови на Советот на Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје, со мандат од две го-
дини, се именуваат: 

1. Ристо Групче, директор на Природно-науч-
ниот музеј во Скопје; 

2. Иван Трајковски, професор во Гимназијата 
„Раде Јовчевски-Корчагин" — Скопје, и 

3. Ратка Миланова, дипл. хемичар во ОХИС 
— Скопје. 

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

Бр. 12-692/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

124. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 18 од Статутот на Правниот 
факултет во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Прав-
ниот факултет во Скопје на: 

— Александар Стојановски, 
— Вера Димитрова. 
И. За членови на Советот на Правниот факул-

тет во Скопје, со мандат од две години, се имену-
ваат: 

1. Киро Ивановски, судија на Окружниот суд 
во Скопје, 

2. Вера Терзиева, советник во Републичкиот се-
кретаријат за законодавство и организација. 

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

Бр. 12-693/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

125. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 20 од Статутот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје на: 

— Лазар Лабачевски, 
— Душко Стоевски. 

П. За членови на Советот на Медицинскиот ф а -
култет во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. д -р Стојан Медаров, управник на Специјал-
ната болница за белодробна туберкулоза Јасеново 
— Титов Велес, и 

2. д -р Димитар Котевски, директор на Медицин-
скиот центар во Битола. 

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

Бр. 12-694/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

126. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-, 
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 23 од Статутот на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот на Советот на Филозофскиот 
факултет во Скопје на: 

— Јела Марковска, 
— Владо Василевски. 
П. За членови на Советот на Филозофскиот ф а -

култет во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. Олга Иванова, асистент на Институтот за 
македонски јазик „Крсте Мисирков" — Скопје, 

2. Исмаил Исмаил, уредник во РТВ Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-695/1 Претседател 
3 март 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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127. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Ар-
хитектонско-градежниот факултет во Скопје, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Архи-
тектонско-градежниот факултет во Скопје на: 

— Борис Бошковски, 
— Љубинка Маленкова. 

II. За членови на Советот на Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. Ристо Поповски, општествен работник во Ц К 
СКМ, и 

2. Ѓорги Милановски, дипл. инженер во Гра-
дежното претпријатие „Гранит" — Скопје. 

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

Бр. 12-696/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

128. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Тех-
иолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛ-

ТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Технолози-
ко-металуршкиот факултет во Скопје на: 

— инж. Александар Ивановски. 

И. За член на Советот на Технолошко-мета-
луршкиот факултет во Скопје, со мандат од две 
години, се именува: 

— Тодор Барзов, дипл. инженер во Металскиот 
завод „Тито" во Скопје. 

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

Бр. 12-697/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

129. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-
нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 42 од Статутот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови, на Советот на Земјо-
делско-шумарскиот факултет во Скопје на: 

— Милан Глигоров, 
— Столе Стојчев. 
И. За членови на Советот на Земјоделско-шу-

марскиот факултет во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. д-р инж. Методија Караѓозов, на работа во 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, и 

2. инж. Ангелко Николовски, на работа во Ин-
дустријата „Треска" — Скопје. 

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

Бр. 12-698/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

130. 
Врз основа на член 42 точка 3 од Законот за 

високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Високата 
музичка школа во Скопје на: 

— Вера Битољану. 

II. За член на Советот на Високата музичка 
школа во Скопје, со мандат од две години, се име-
нува: 

1. Стојан Стојков, професор во Музичкото учи-
лиште во Скопје. 

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

Бр. 12-699/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 
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131. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-
нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 12 од Статутот на Ви-
шата економска школа во Прилеп, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Вишата 
.економска школа во Прилеп на: 

— Миладин Петровски. 

II. За член на Советот на Вишата економска 
школа во Прилеп, со мандат од две години, се име-
нува: 

1. Стеван Јакимовски, на работа во Филијалата 
на Комерцијално-инвестиционата банка во Прилеп. 

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

Бр. 12-700/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

132. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за ор-

ганизирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/67) и член 27 од Статутот на Инсти-
тутот за фолклор во Скопје, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот членови на Советот на Инсти-
тутот за фолклор во Скопје на: 

— Рада Петрова-Малкиќ, 
— д-р Тодор Димитров ски. 

И. За членови на Советот на Институтот за 
фолклор во Скопје, со мандат од две години, се 
именуваат: 

1. Ангелина Крстева, кустос во Етнолошкиот 
музеј во Скопје, и 

2. Наим Ејуп, професор на Педагошката ака-
демија во Скопје. 

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

Бр. 12-701/1 
3 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

133. 

Врз основа на член 43 став 3 во врска со член 
50 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ШКОЛСТВОМ 

1. Рифат Вела, се именува за заменик директор 
во Републичкиот завод за унапредување на школ-
ството. 

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

Бр. 12-920/1 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

134. 

Врз основа на член 7 став 1 и 2 од Законот за 
извршување на казните лишување од слобода, мер-
ките за безбедност* и воспитните мерки („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/70), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 
ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-

ВОСУДСТВО 

I. Се именува за претседател на Советот за пра-
шањата за извршувањето на кривичните санкции 
при Републичкиот секретаријат за правосудство, со 
мандат од четири години 

— д-р проф. Фрањо Бачиќ, декан на Правниот 
факултет во Скопје. 

II. За членови: 
а) со мандат од четири години: 
— м-р Ванчо Проевски, окружен јавен обвини-

тел во Скопје, 
— Тодор Деспотовски, судија на Врховниот суд 

на Македонија, 
— Александар Арсов, заменик на републичкиот 

јавен обвинител, 
— Стоимен Михај лов ски. асистент во Институ-

тот за социолошки политичко-правни истражувања 
во Скопје. 

б) со мандат од две години: 
— Ратко Димовски, виш инспектор во Репуб-

личкиот секретаријат за внатрешни работи, 
— Милан Паневски, член на Извршниот одбор 

на Републичката конференција на ССРНМ, 
— Ацо Бошњаковски, секретар на Градската 

конференција на Сојузот на младината во Скопје, 
— Љупчо Симеонов, педагог во Републичкиот 

завод за социјални прашања во Скопје. 

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

Бр. 12-914/1 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 
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135. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

1. Трајко Бошковски, се именува за советник на 
републичкиот секретар за труд. 

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

. Бр. 12-910 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

136. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-

НА ПОЛИТИКА 

1. Васил Калајџиски, се именува за советник на 
републичкиот секретар за здравство и социјална 
политика. 

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

Бр. 12-909 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

137. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Цветан Вел јановски, се именува за советник 
на републичкиот секретар за народна одбрана. 

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

Бр. 12-908 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

138. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1. Павлина Топукова, се именува за помошник 
на директорот на Републичкиот завод за општестве-
но планирање. 

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

Бр. 12-907 
20 март 1972 година 

Скопје 

139. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 

1. Борис Наумовски, се именува за помошник 
на републичкиот секретар за култура. 

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

Бр. 12-906/1 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

140. 
Врз основа на член 29 ртав 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. инж. Ванчо Здравев, се именува за помошник 
на републичкиот секретар за индустрија и трговија. 

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

Бр. 12-905/1 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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141. 
Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 

16 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

И ТРГОВИЈА 

1. Иван Димитровски, помошник на републич-
киот секретар за индустрија и трговија, повторно 
се именува на истата функција. 

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

Бр. 12-904 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

142. 

Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 
16 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

И ТРГОВИЈА 

1. Миле Стефановски, помошник на републич-
киот секретар за индустрија и трговија, повторно 
се именува на истата функција. 

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

Бр. 12-903/1 
20 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

143. 
Врз основа на член 165 точка 3 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70), во врска со членот 
6 став 1 точка 63 и член 7 од Уставниот закон за 
спроведување на уставните амнадмани XV до 
XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 40/71), 
републичкиот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во завршните сметки на Фондовите за 1971 го-

дина се искажуваат пренесените средства и плас-
манот на средствата од 1970 година и сите промени 
на средствата во 1971 година што се евидентирани 
преку жиро-сметката на Фондот к а ј Службата на 
општественото книговодство до 31 декември 1971 
година. 

Со завршната сметка на Фондот за 1971 година 
како приходи на жиро-сметката на Фондот за таа 
година се искажуваат и оние приходи што се кни-
жени во корист на Фондот до 31 декември 1971 го-
дина и ако тие приходи не привтасале до 31 декем-
ври 1971 година на жиро-сметката на Фондот од-
носно иако до тој рок не биле прокнижени како 
приход на Фондот. 

Ако општествено-политичката заедница донесла 
одлука во смисла на членот 1646 став 3 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, во завршната сметка на фондо-
вите на општествено-политичките заедници и на 
фондовите на заедниците на образованието се иска-
жуваат и соодветниот дел на средствата што му се 
доделени на Фондот на општествено-политичката 
заедница односно износот на дополнителни сред-
ства на Фондот на заедницата на образованието од 
приходите кои општествено-политичката заедница 
ги остварила до 31 декември 1971 година а кои се 
уплатени во буџетот до 31 јануари 1972 година. 
Исплатите извршени на товар на доделените сред-
ства во текот на јануари 1972 година за обврските 
создадени до 31 декември 1971 година, се искажу-
ваат во соодветните ставки на расходите во билан-
сот на средствата на фондовите на општествено-
политичките заедници односно на фондовите на 
заедниците на образованието. 

Салдото на 31 декември 1971 година во заврш-
ната сметка за 1971 година на Фондот на опште-
ствено-политичката заедница и на Фондот на заед-
ницата на образованието го сочинуваат средствата 
на жиро-сметката на 31 декември 1971 година и 
средствата распоредени во смисла на ставот 3 од 
овој член до 31 декември 1972 година, намалени за 
износот на извршените исплати во текот на јануари 
1972 година за обврските создадени до 31 декември 
1971 година. 

По кредитите што се користат и отплатуваат, 
а кои се дадени од некој од фондовите, банката 
(ако користењето на отплатната служба се врши 
преку банката), фондот односно работната или дру-
га самоуправна организација на која фондот и е 
доделен на управување (ако користењето и отплат-
а т а служба се вршат преку Фондот односно пре-
ку работната или друга самоуправна организација 
на која Фондот и е даден на управување) ќе пре-
сметаат под 31 декември 1971 година камата — ин-
теркаларна и по втасани обврски на должници. За 
износот на пресметаната интеркаларна камата бан-
ката, Фондот односно работната или друга самоуп-
равна организација на која Фондот и е даден на 
управување ќе го товари во своето книговодство 
кредитот во користење во корист на сметката на 
пресметаната камата по кредитите од средствата 
на општествените фондови и на општествено-поли-
тичките заедници и ќе испостави налог до Служ-
бата на општественото книговодство со кој ја за-
должува и ја одобрува жиро-сметката на Фондот, 
а во своето книговодство ќе ја задолжи сметката 
на пресметаната камата по кредитите од средствата 
на општествените фондови и на општествено-поли-
тичките заедници во корист на сметката на сред-
ствата на Фондот. За износот на каматата по вта-
саните обврски, пресметана под 31 декември 1971 
година, ќе се задолжат втасаните обврски во ко-
рист на пресметаната камата по кредитите од сред-
ствата на општествените фондови и на општестве-
но-политичките заедници. 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на Фондот ќе се искаже без каматата која е под 
31 декември 1971 година пресметана и прокнижена 
к а ј банката, к а ј Фондот односно к а ј работната или 
друга самоуправна организација на која Фондот 
и е даден на управување, а не е евидентирана пре-
ку жиро-сметката на банката ка ј Службата на оп-
штественото книговодство до 31 декември 1971 го-
дина. 

За состојбата на кредитите дадени од Фондот, 
според книговодството на банката, Фондот односно 
работната или друга самоуправна организација на * 
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која Фондот и е даден на управување да биде усо-
гласена со состојбата на тие кредити на жиро-
сметката на Фондот — банката, Фондот односно ра-
ботната или друга самоуправна организација на ко-
ја Фондот и е даден на управување ќе ја внесе во 
пописот на партиите на кредитите (на обрасците 
ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресме-
таната прокнижена а ненаплатена камата, и од 
вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките 
на кои е прокнижена наплатената камата. 

Под 31 декември 1971 година банките, врз осно-
ва на договорот склучен со Фондот, ќе испостават 
на товар на средствата на Фондот налог за надо-
мест за услугите извршени по кредитите дадени од 
средствата на Фондот. 

Член 2 
Завршната сметка на фондовите за 1971 година, 

се состои од: 
1) билансот на Фондот на 31 декември 1971 го-

дина, а за средствата за запослување — од соод-
ветните обрасци за формирањето и распределбата 
на тие средства; 

2) извештајот на кредитите во користење и от-
плата и за втасаните обврски; 

3) извештајот за работењето. 

Член 3 
Кон завршната сметка на Фондот за 1971 го-

дина се прилага записник за текот на седницата 
на собранието на општествено-политичката заед-
ница односно на органот на управувањето на Фон-
дот на која е донесена завршната сметка. 

Член 4 
Завршната сметка на Фондот за 1971 година се 

составува врз основа на податоците на Фондот, бан-
ката односно работната или друга самоуправна ор-
ганизација на која Фондот и е даден на управу-
вање. 

Ако Фондот давал кредити преку банката, за -
вршната сметка на Фондот се составува и врз ос-
нова на податоците што банката ќе му ги достави 
на Фондот односно на работната или друга самоуп-
равна организација на која Фондот и е даден на-
управување. Во тој случај банката ќе му достави 
на Фондот односно на работната или друга само-
управна организација на која Фондот и е данен 
на управување и податоци за почетната состојба, 
прометот и состојбата на сметката на каматата пре-
сметана на 31 декември 1971 година по кредитите 
дадедни од Фондот. Овие податоци банката е 
должна да ги достави до 20 февруари 1972 година, 
со тоа посебно да ја искаже состојбата на интер-
каларната камата, а таа не е1 спроведена преку 
жиро-сметката к а ј Службата на општественото 
книговодство на 31 декември 1971 година. 

Состојбата на средствата, состојбата на извори-
те на средствата, состојбата на потрошокот на сред-
ствата и состојбата, на примените и дадените кре-
дити, се утврдуваат врз основа на податоците на 
Фондот, банката односно работната или друга са-
моуправна организација на која Фондот и е даден 
на управување и врз податоците на Службата на 
општественото книговодство. 

Член 5 
Завршната сметка на Фондот за 1971 година ја 

составува Фондот, а завршната сметка на фондот 
даден на управување на работната или друга само-
управна организација — работната или друга само-
управна организација на која Фондот и е даден 
на управување. 

Член 6 
Извештајот за работењето на Фондот го соста-

вува Фондот односно работната или друга самоуп-
равна организација на која Фондот и е даден на 
управување на начинот и во обемот што им одго-
вараат на потребите на Фондот и на општествено-
политичката заедница што го основала Фондот. 

Извештајот за работењето на Фондот од ставот 
1 на овој член содржи особено: општи податоци за 
Фондот; преглед и анализа и целокупното работење 
на Фондот и анализа на постигнатите резултати на 
дејноста на Фондот; податоци за остварените при-
ходи и за извршените расходи на Фондот, што се 
предвидени со планот за 1971 година, и податоци 
за резултатите на дејноста на Фондот во однос на 
неговите функционални расходи и на финансира-
њето на инвестиции; услови под кои Фондот ја вр-
шел својата дејност; податоци за обврските на 
Фондот по основ на непосредно финансирање и по-
датоци за одобрените и неискористените кредити; 
податоци за побарувањата на Фондот по втасани а 
неисплатени ануитети и за мерките преземени за 
наплата на тие ануитети; податоци за обврските на 
Фондот по основ на примените кредити и за сред-
ствата на Фондот орочени ка ј банката, како и дру-
ги податоци од значење за работењето на Фондот. 

"^лен 7 
Завршната сметка на Фондот за 1971 година ја 

донесува до 30 април 1972 година органот на упра-
вувањето на Фондот односно органот на управува-
њето на работната или друга самоуправна органи-
зација на која Фондот и е даден на управување. 

Член 8 
Завршната сметка на фондот за 1971 година се 

доставува, во рок од 10 дена од денот на нејзиното 
донесување, во два примерка до Службата на оп-
штественото книговодство к а ј која се води жиро-
сметката на Фондот и во еден примерок до надлеж-
ното собрание на општествено-политичката заед-
ница. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство к а ј 

која се води жиро-сметката на Фондот ќе му из-
даде на подносителот, што ќе достави уредна за-
вршна сметка на Фондот за 1971 година, потврда 
за приемот на завршната сметка, и тоа во рок од 
три дена од денот на .приемот. 

Ако завршнаа сметка не ги содржи сите делови 
наведени во членот 2 на овој правилник и ако кон 
завршната сметка не е приложен записникот од 
членот 3 на овој правилник, ќе се смета дека за-
вршната сметка не е поднесена и Службата на оп-
штественото книговодсво писмено ќе го извести 
подносителот на завршната сметка за тоа во рок 
од три дена од денот на приемот на завршната 
сметка. 

Член 10 
Фондот и работната односно друга самоуправна 

организација на која Фондот и е даден на управу-
вање се должни со завршната сметка за 1971 го-
дина, да и поднесат на Службата на општественото 
книговодство к а ј која се води жиро-сметката на 
Фондот и налози на уплатување на разликата по-
меѓу износите на обврските спрема општествената 
заедница утврдени до крајот на годината и акон-
тациите на тие обврски уплатени во текот на годи-
ната. 

Ако со решението на Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка е утврдено 
дека постојат ненамирени обврски спрема опште-
ствената заедница, или дека обврските спрема оп-
штествената заедница се намирени во износ пого-
лем отколку што изнесуваат според тоа решение, 
Службата на општественото книговодство во рок од 
10 дена од денот на приемот на решението ќе из-
врши наплата на ненамирените обврски спрема оп-
штествената заедница односно враќање на повеќе 
наплатените износи — по налозите односно по ба-
рање за враќање што го поднесол Фондот или ра-
ботната односно друга самоуправна организација на 
која Фондот и е даден на управување. Наплатата 
на ненамирените обврски ги товари средствата на 
Фондот од тековната година, а враќањето на пове-
ќе наплатените обврски се книжи во корист на 
средствата на Фондот во тековната година. 
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Член 11 
Службата на општественото книговодство ќе 

изработи до 20 мај 1972 година збирни прегледи на 
завршните сметки на фондовите за 1971 година, и 
тоа по видовите на фондовите и според општестве-
но-политичките заедници од кои се основани фон-
довите односно чии се средствата за кредитирање 
на инвестиции во стопанството. 

Член 12 
Завршната сметка на фондовите за 1971 година 

се составува на следните обрасци, и тоа за: 
1) Фондот на Републиката за кредитирање на 

побрзиот стопански развиток на недоволно развие-
ните краишта на образецот ЗСФНП-1 — Биланс на 
фондот за кредитирање на побрзиот стопански раз-
виток на недоволно развиените краишта на 31 де-
кември 1971 година; 

2) Фондовите на заедниците на образованието — 
на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за 
образование и воспитување — на 31 декември 1971 
година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на пот-
рошакот на средствата за образование и воспитува-
ње по видовите установи — од 1 јануари до 31 де-
кември 1971 година; 

3) Фондовите на определени форми на опште-
ствената заштита на децата — на образецот 
ЗСФДД-1 — Биланс на Фондот за додатокот на де-
ца на 31 декември 1971 година, на образецот 
ЗСФДЗ-1 — Биланс на фондот за непосредна дет-
ска заштита на 31 декември 1971 година, и на об-
разецот ЗСФДЗ-2 — Преглед на потрошокот на 
средствата на Фондот за непосредна детска зашти-
та по формите на заштитата — од 1 јануари до 31 
декември 1971 година; 

4) Фондовите на, општествено-политичките заед-
ници, за Републичкиот фонд за води и за Репуб- . 
личкиот фонд за финансирање на научните деј-
ности — на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс на (на-
зив на Фондот на општествено-политичката заед-
ница) — на 31 декември 1971 година; 

5) средствата на инвестиции во стопанството на 
Социјалистичка Република Македонија — на обра-
зецот ЗСЗС-1 — Биланс на средствата на Соција-
листичка Република Македонија за инвестиции во 
стопанството — на 31 декември 1971 година; 

6) Фондови на заедничките резерви — на обра-
зецот ЗСЗР-1 — Биланс на фондовите на заеднич-
ките резерви — на 31 декември 1971 година; 

7) средствата за запослување — на образецот 
ЗСЗ-1 — Пресметка на остварениот придонес за 
запослување за 1971 година, на образецот ЗСЗ-2 
— Приходи и расходи на средствата за материјално 
обезбедување за 1971 година, на образецот ЗСЗ-З — 
Приходи и расходи на средствата за подготвување 
на работни луѓе заради запослување за 1971 година 
и на образецот ЗСЗ-4 — Приходи и расходи на 
средствата за заедничките работи на зажалувањето 
за 1971 година. 

Покрај овој член наведените обрасци, заводот 
за запослување поднесува и заклучен лист составен 
по контниот план кој се применува за средствата 
за запослувањето. 

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член се 
отпечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците за завршните сметки, работните ор-
ганизации што ги издаваат обрасците можат обрас-. 
ците од овој член да ги печатат според димензиите 
и другите технички услови што ќе ги определи 
Службата на општественото книговодство. 

Член 13 
За секој фонд од овој правилник чии средства . 

се користени во вид на кредит, се составуваат из-
вештаи на обрасците на Службата на општествено-
то книговодство, и тоа на: 

1) образецот Ин У-1 Извештај за инвестицио-
ните кредити во користење и за средствата за уче-
ство, пречекорување и гаранции на 31 декември 
1971 година; 

2) образецот Ин-2 Извештај за кредитите во 
отплата и за втасаните обврски на 31 декември 1971 
година. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се прила-
гаат кон завршната сметка. 

Член 14 
Пополнувањето на обрасците наведени во чле-

нот 12 од овој правилник се врши врз основа на по-
датоците од евиденцијата на фондот или работната 
односно друга самоуправна организација на која 
ФОНДОТ и е даден на управување и врз податоците 
од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 13). 

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги пополнуваат банки-
те преку кои се дадени кредитите од средствата на 
фондовите на овој правилник. Во овие обрасци под 
посебни редни броеви се внесуваат податоци за се-
која партија на кредитите во користење односно 
во отплата. Пополнувањето на одделните колони се 
врши според важечките упатства од Службата на 
општественото книговодство, ако со овој правилник 
не е определено поинаку. 

Издвојувањата во резервата на заедницата на 
образованието, што се вршат според важечките ре-
публички прописи, се искажуваат на образецот 
ЗСОБ-1. 

Заедниците на образованието што издвојуваат 
средства на резервата на посебна сметка, издвое-
ните средства во текот на годината ги искажуваат 
под редниот број 44 а состојбата и движењето на 
тие средства под редните броеви 56 до 59; според 
тоа, тоа не го искажуваат под редните броеви 
26 и 54. 

Ако средствата на резервите на заедницата на 
образованието не се пренесуваат на посебна смет-
ка, тие евидентно се искажуваат, и тоа под ред. 
бр. 26 — пресметан износ на резервата во текот на 
годината и под ред. бр. 54 — состојба на слободни-
те средства на резервата на 31 декември 1971 го-
дина. Според тоа заедниците тоа не го искажуваат 
под ред. бр. 44 и под редните броеви 56 до 59'. 

Кредити к а ј кои како обврзник се појавува 
општествено-политичката заедница или друго прав-
но лице, не се искажуваат како кредити одобрени 
на заедницата на образованието во колоната 3 под 
редните броеви 2, 17, 21 и 49. По тоа кредити за-
едницата на образованието ќе ја искаже само от-
платата на втасаниот ануитет под ред. бр. 34, ако 
обврската на отплатата на ануитетот ја товари за -
едницата на образованието. 

Заедниците на образованието што примаат на -
доместок за школување на ученици од подрачјето 
на други заедници на образованието, наплатените 
износи на надоместоците ги искажуваат под ред. 
бр. 15. Наплатен надоместок за школување учени-
ци од подрачјето на други заедници на образова-
нието, а заедниците на образованието што го пла-
ќаат тој надоместок платените износи ги искажу-
ваат под ред. бр. 35 Други расходи на образецот 
ЗСОБ-1. 

Заедниците на образованието кои заради за-
едничко финансирање на установите на образова-
нието и ги пренесуваат средствата на друга заед-
ница на образованието, тие средства ги искажу-
ваат под ред. бр. 35 Други расходи, а заедниците на 
образованието што тие средства ги имаат — под 
ред. бр. 19 Други расходи, на образецот ЗСОБ/1. 

Во образецот ЗСОБ-2 не се внесува надоместок 
за школување ученици на подрачјето на други 
заедници на образованието кога овој надоместок и 
се плаќа на друга заедница на образованието. Ако 
надоместокот се пренесува непосредно на установа 
на образованието, податоците се внесуваат само во 
колоните 3 до 7 на образецот ЗСОБ-2. 

Кога определената установа на образованието 
ја финансираат повеќе заедници на образованието 
преку заедницата на образованието на чие подрач-
је е седиштето на таа установа, дадените средства 
се искажуваат на образецот ЗСОБ-2, и тоа само 
к а ј заедниците на образованието што на установата 
и дозначиле средства. Ако на установата на обра-
зованието непосредно и дозначуваат средства по-
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веќе заедници на образованието, дозначените сред-
ства ги искажува секоја заедница на образование-
то во колоните 3 до 7, а во колоните 8, 9 и 10 — 
само заедницата на образованието на чие подрачје 
се наоѓа установата на образованието. 

Под редните броеви 14, 15 и 16 на образецот 
ЗСОБ-2 во колоната 9 се внесува бројот на воспит-
ниот персонал. 

Под ред. бр. 17 на образецот ЗСОБ-2 во коло-
ната 10 бројот на слушателите се искажува само 
во случај кога слушателите се оспособуваат за 
стекнување определена квалификација која од-
говара на рангот на соодветното училиште. Во слу-
ча ј кога работничките и народните универзитети 
организираат само повремени предавања или кур-
севи на кои учесниците стекнуваат општо образо-
вание, бројот на тие слушатели н е се запишува во 
колоната 10 на образецот ЗСОБ—2. 

Под реден бјрој 18 на образецот ЗСОБ-2 коло- -
пите 8, 9 и 10 се пополнуваат само кога се внесу-
ваат податоци за училишта за кои не е предвиде-
но искажување на податоци на посебни редни бро-
еви (музички училишта, балетски училишта и др.). 
Кога податоците се внесуваат за завод или за друга 
слична установа за образование, колоните 8, 9 и 10 
на образецот ЗСОБ-2 се пополнуваат. 

Ако со републички закон е пропишано упла-
тите во корист на заедничките резерви- на стопан-
ските организации, извршени во текот на 1970 и 
1971 година, да им се враќаат на уплатувачите по 
истекот на .определен период,, средствата од тие 
уплати се искажуваат под следните редни броеви 
на образецот ЗСЗР-1; 

На реден број 12 се искажуваат уплатите од 
средствата на доходот на работните организации 
на основа одредбите од членот 4 точка 1 од За -
конот за формирање и употреба на средствата на 
фондовите на заедничките резерви („Службен глас-
ник на СРИ", бр. 52/70). Овие средства се вра-
ќаат на уплатителите во рокот и условите кои се 
утврдени со Законот. 

— уплатите извршени во текот на 1970 година 
пренесени од претходната година. Ако тие средства 

во завршната сметка за 1970 година се искажани 
под ред. бр. 10. Средствата од распределбата на 
општествените придонеси — редовни средства, за 
износот на тие средства ќе се намалат средствата 
што се искажуваат под ред. бр. 56 Сопствени сред-
ства на Фондот, и тоа од завршната сметка за 1970 
година и остатокот ќе се искаже под ред. бр. 1 
Сопствени средства цренесени од претходната го-
дина во завршната сметка за 1971 година и за тој 
износ ќе се наголеми износот под ред. бр. 57 При-
мени кредити и позајмици — туѓи средства на 
завршната сметка за 1969 година, ко ј се искажува 
под ред. бр. 2 Средства од кредити и позајмици 
пренесени од претходната година во завршната 
сметка за 1971 година; 

— уплатите извршени во текот на 1971 година 
не се искажуваат под ред. бр. 10 Средства од рас-
пределбата на општествените придонеси — редовни 
средства, туку под ред. бр. 12 чиј назив се менува 
и гласи: Средства што им* се враќаат на уплати-
телите по истекот на определен период и средства 
од кредити и позајмици. 

Во смисла на ставот 6 од овој член, извршени-
те исплати на втасаните ануитети искажани во 
колоната 4 под ред. бр. 3 на образецот ЗСФДПЗ-1 
не се искажуваат во билансот под редните броеви 
1, 15, 30 и 54, ако е носител на обврските (долж-
ник) по тој кредит општествено-политичка заедни-
ца или друго правно лице. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1, се 
искажуваат: 

— под ред. бр. 19 — надоместоци за исплатени-
те податоци на деца на кадровци и придонесот на 
додатокот на деца на другите корисници. 

Под изразот „други корисници" се подразби-
раат оние корисници што не се опфатени под ред-
ните броеви 21, 22 и 23 од овој образец; 

— под ред. бр. 26 — сите форми на надоместо-
ци (преноси на средства) на заводите за социјално 
осигурување по основ на договори за вршење ус-
луги за сметка на Фондот; 

Образец ЗСФНП-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
на Фондот за кредитирање на побрзиот стопански развиток на 

недоволно развиените краишта на 31 декември 1971 година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

О П И С . И З Н О С 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА -
1. Пренесени на средствата 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 
1970 година, ред. бр. 39) 

2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 
за 1970 година, ред. бр. 40) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
од тоа: 

4 Кредити дадени од фондот (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 35) 
5 Орочени средства (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 36) 
6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 

(ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 37) 
7 Салдо на жиро сметката (ЗСФНП-1 за 1970 година, ред. бр. 34) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 
9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кре-

дитирање 
10 Примени кредити 
11 Примени дотации 
12 Камата по дадени кредити 
13 Други приходи 
14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13) 
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3. Ослободени средства 
15 Наплатени отплати по дадени кредити 
16 Вратени орочени средства 
17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи 
18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17) 
19 Вкупни средства (ред. бр. 8 плус 14 плус 18) 

IX. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
1. Непосредни расходи 

20 .Пренос на средствата на банката за финансирање без обврска за 
враќање 

21 Пренос на средствата од делот на каматата на име на работната 
заедница на фондот 

22 Отплати по примени кредити 
23 Други непосредни расходи 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 23) 

•2. Употреба на средствата 
25 Дадени кредити на банките во текот на годината 
26 Дадени кредити на други организации во текот на годината 
27 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
28 Издвоени средства на исплати за инвестиции 
29 Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
30 Издвоени средства за енергетика 
31 Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30) 
32 Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 31) 
33 Непотрошени средства (ред. бр. 7 плус 14 плус 18 минус ред. бр. 

32) — салдо на жиро-сметката на 31 декември 1971 година 

Ш. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

34 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33) 
35 Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4 плус 25 плус 25 плус 26 минус 

ред. бр. 15) 
36 Состојба на ©речените средства (ред. бр. 5 плус 27 минус ред. бр. 16) 
37 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарант-

ни износи (ред. бр. 6 плус 28 плус 29 плус 30 минус ред. бр. 17) 
38 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1971 година (ред. бр. 34 

ДО 37) 
Од тоа: 

39 Сопствени средства (ред. бр. 38 минус ред. бр. 40) 
40 Т у ш средства (ред. бр. 2 плус 10 минус ред. бр. 22) ' 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСОБ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА . 

1. Пренос на средствата 
1 Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1970 година, 

ред. бр. 53) 
2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 

за 1970 година ред. бр. 55) 
3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 

Од тоа: 
4 Салдо на жиро-сметката (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 48) 
5 Состојба на кредитите од Фондот (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 49) 
6 Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1970 година), ред. бр. 50 
7 Состојба на издвоените средства за исплата за инвестиции и гарант-

ни износи (ЗСОБ-1 за 1970 година, ред. бр. 51) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 
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2. Уплати на приходите во тековната година 

9 Средства од придонесот за образование и од данокот на промет 
(член? 2 ст. 1 и 2, од Општиот закон за финансиските средства за 
образование и воспитување) 

10 Дополнителни 'средства од буџетот на општествено-политичките 
заедници 

11 Средства од стопанските организации 
12 Средства од Други работни организации 
13 Средства од самоиридонееот на граѓаните 
14 Други средства од граѓаните 
15 Наплатен Надоместок за школување од подрачјето на други заедници 

на образованието 
16 Дополнителни средства од републичките заедници на образованието 
17 Средства од кредитите 
18 Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства 
19 Други приходи 
20 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 19) 

3. Ослободени средства 

21- Наплатени отплати по дадените кредити 
22 Вратени орочени средства 
23 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи 
24 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 21 до 23) 
25 Вкупно (ред. бр. 4 плус 20 плус 24) 

Од тоа: 
26 Резерва на заедницата на образованието 

П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

27 Финансирање на научно-истражувачката работа во областа на обра-
зованието и воспитувањето 

28 Стипендии за школување 
29 Пренос на средствата за редовните расходи на установите за обра-

зование и воспитување 
30 Пренос на средствата на работните организации за непосредно ф и -

нансирање на образованието и кадрите 
31 Непосредни исплати за инвестиции 
32 Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование 

и воспитување и за учество по кредитите 
33 Трошоци за стручната служба на заедницата на образованието 
34 Ануитети по кредитите што Не влегуваат во билансот на средствата 

на фондот 
35 Други расходи 
36 Вкупно (ред. бр. 27 до . 35) 

2. Употребени средства 

37 Кредити за проширување на материјалната основа на образованието 
и воспитувањето 

38 Кредити за школување 
39 Отплати по примените кредити 
40 Издвоени средства за сметка на орочените депозити 
41 Издвоени средства за исплата на инвестиции 
42 Издвоени средства 10°/а од гарантниот износ 
43 Издвоени средства за енергетиката 
44 Издвоени депозити при вложувања на нови нестопански и непро-

изводНи инвестиции 
45 Издвоено за резерва на посебна партија според републички прописи 
46 Издвоено на посебна сметка во посебната резерва според прописите 

во текуштата година 
47 Вкупно употребени средства (ред. бр. 37 до 46) 
48 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 36 

плус 47) 
49 Непотрошени средства (ред. бр. 25 минус 48) (Салдо на жиро-

сметката на 31 декември 1971 година) 

Ш. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

50 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 49) 
51 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 37 плус 38 минус 21) 
52 Состојба на соочените средства (ред. бр. 6 плус 40 минус 22) 
53 Состојба на издвоените средства и исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ред. бр. 7 плус 41 до 43 минус 23) 
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54 Состојба на издвоените депозити при вложувања во нови ^ с т о -
пански и непроизводни инвестиции 

55 Вкупни средства на 31 декември (ред. бр. 50 до 53) 
56 Сопствени средства (ред. бр. 55 минус 58) 

Во тоа: 
57 Слободни средства на заедницата на образованието 
58 Т у ш средства (ред. бр. 2 плус 17 минус 39) 

IV. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

59 Состојба на почетокот на годината 
60 Издвоено за резервата 
61 Користење во текот на годината 
62 Состојба на крајот на годината' (ред. бр. 59 плус 60 минус 61) 

V. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ 

63 Пренесени средства од претходната година 
64 Издатоци за материјали и услуги 
65 Лични доходи (нето) 
66 Придонеси од личните доходи и според личните доходи 
67 Исплати за инвестиции 
68 Друго 
69 Непотрошени средства (ред. бр. 33 минус 63 минус 64 до 68) 

(место и датум) 

(печат и потпис на овластените лица) 

Образец ЗСОБ-2 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА З А ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИТЕ УСТАНОВИ 

(назив на заедницата) 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

1 Основни училишта 
2 Училишта за ученици 

во стопанството 
3 Училишта за квалификувани 

работници 
4 Технички и други стручни 

училишта за стопанство и 
јавни служби 

5 Училишта за образование 
на наставниот кадар 

6 Уметнички школи 
7 Гимназии 
8 Специјални училишта 
9 Посебни училишта 

за возрасни 

!) Показателите во колоните 3, 9 и 10 се однесуваат на средства 
искажани во колоната 4. 
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10 Училишта за дополнително 
образование 

11 Виши школи 
12 Училишен центар 
13 Универзитети, факултети 

и уметнички академии 
14 Предучилишни установи 
15 Домови за ученици 
16 Домови за студенти 
17 Работнички и народни 

универзитети 
18 Други установи за обра-

зование и воспитување _ 

19 Вкупно (ред. бр. 1 до 18) 

(место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФДД-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 

НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

Ре
де

н 
бр

ој
 

О П И С И З Н О С 

Ре
де

н 
бр

ој
 

1 2 3 

I. БИЛАНС 
А. АКТИВА 

1 Парични средства на жиро-сметката 
2 Парични средства на резервата 
3 Благајна и други парични средства 
4 Обврзници и благајнички записи 
5 Друга актива 
6 Непокриена загуба 
7 Вкупно актива (ред. бр. 1 до 6) 

Б. ПАСИВА 
8 Краткорочни кредити к а ј банката 
9 Други извори на кредитите 

10 Кредити за покривање ша вишокот на расходите од поранешните 
години 

11 Дел од резервата кој се користи за обртни средства 
12 Резерва на фондот 
13 Друга пасива 
14 Нераспореден вишок на приходите 
15 Вкупно пасивата (ред. бр. 8 до 14) 

П. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ 

1. П р и х о д и 
16 Од придонесот од активни осигуреници 
17 Од придонесот за пензионери 
18 Приходи по основ на надоместоци н)а штета 
19 Други придонеси и приходи 
20 Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19) 

2. Р а с х о д и 
21 Додаток на деца на активни осигуреници 
22 Додаток на деца на пензионери 
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23 Додаток на деца на кадровци 
24 Додаток на деца на лица привремено вон од работен однос 
25 Додаток на деца на други корисници 
26 Надоместок за вршење работи во врска со додаток на деца 
27 Трошоци на самоуправувањето 
28 Отплати на кредитите за покривање на вишокот на расходите 

од претходната година 
29 Издвојувања за резервата 
30 Издвоено на посебна сметка во посебна резерва според прописите 

во текуштата година 
31 Други расходи 
32 Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 31) 
33 Вишок на приходите — расходите во тековната година (ред, бр. 

20 минус 32 и 34 до 36 односно 32 минус 20) 

3. Распоред на вишокот на приходите 
34 Распоредено за резервата на фондот 
35 Распоредено за општинските фондови на непосредна детска заштита 
36 Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФДЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА — 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

1971 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
1 Сопствени средства од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1970 година 

ред. бр. 45) 
2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФДЗ-1 

за 1970 година ред. бр. 46) 
3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 

Од тоа: 
4 Салдо на жиро-сметката (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр. 40) 
5 Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФДЗ-1 за 1970 година 

ред. бр. 41) 
6 Состојба на ©родените средства (ЗСФДЗ-1 за 1970 година ред. бр 42) 
7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гаран-

тни износи (ЗСФДЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 43) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 
9 Средства од придонесот за непосредна детска заштита . 

10 Средства од приходите на ошптествено-политичките заедници 
11 Средства од работните организации 
12 Средства од други организации 
13 Средства од граѓаните 
14 Средства од републичкиот фонд за додаток на деца 
15 Средства од примените _ кредити 
16 Средства од каматите по кредити, по (орочени и други средства 
17 Други приходи 
18 Вкупно (ред. бр. 9 до 17) -

3. Ослободени средства 
19 Наплатени отплати по дадените кредити 
20 Вратени орочени средства 
21 Вратени издвоени средства за исплати за инвестиции и гарантни 

износи 
22 Вкупно ослободени средства (ред. бр. 19 до 21) 
23 Средства за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 18 плус 22) 
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П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
1. Непосредни расходи 

24 Учество во трошоците за услуги на децата 
25 Пренос на средствата за редовните расходи на установите 
26 Непосредни исплати за инвестиции 
27 Пренос на уставните средства за инвестиции 
28 Трошоци на стручната служба 
29 Отплати во приемните кредити 
30 Други расходи 
31 Вкупно (ред. бр. 24 до 30) . 

2. Употребени средства 
32 Кредити дадени за инвестиции 
33 Други кредити 
34 Издвоени средства на сметката на издвоените депозити 
35 Издвоени средства на уплати за инвестиции 
36 Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
37 Издвоени депозити при вложувањата во нови нестопански и не-

производни инвестиции 
38 Издвоени средства за енергетиката 
39 Издвоено на посебна сметка во посебната резерва според прописите 

во текуштата година 
40 Вкупно употребени средства (ред. бр. 32 до 39) 
41 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 

31 до 40) 

Ш. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
42 Состојба на средствата на жиро сметката (ред. бр. 23 минус 39) 
43 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 33 минус 19) 
44 Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 43 минус 20) 
45 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гаран-

тни износи (ред. бр. 7 плус 35 плус 36 плус 37 минус 21) 
46 Состојба на издвоените депозити при вложувања во нови несто-

пански и иепроизводни инвестиции 
47 Вкупни средства на 31 декември 1971 година (ред. бр. 42) 
48 Сопствени средства н(а фондот (ред. бр. 45 минус 47) 
49 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 

15 минус 29) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФДЗ-2 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА 
ДЕТСКА ЗАШТИТА НА ФОРМИТЕ НА ЗАШТИТАТА 

(назив на Фондот) 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

1 Јасли 
2 Обденишта 
3 Градинки 
4 Предучилишни установи 

за дефектни деца 
5 Продолжен престој во 

училиште 
6 Продолжен престој во 

училиште за дефектни 
деца 

7 Училишни кујн1и 
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8 Кујни за друштвена 
исхрана на децата 

9 Одмаралишта и летува-
лишта за деца и младина 

10 Домови за деца без 
родители 

11 Специјални социјални 
установи 

12 Специјални училишта 
и интерната 

13 Домови за ученици 
14 Прифатилишта за деца 

и младина 
15 Пионерска центри, домови 

и клубови 
16 Други форми 
17 Вкупно (ред бр. 1 до 16) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФОПЗ-1 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА — — 

Б И Л А' Н С 

(назив на фондот на општествено-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 
1970 година (ред. бр. 53)» 
Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 
за 1970 година, ред. бр. 54) 
Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
Од *оа: 
Салдо на жиро сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 48) 
Состојба на кредитите дадени од Фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1970 година, 
ред. бр. 49) 
Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 50 
Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарант-
ни износи (ЗСФОПЗ-1 за 1970 година, ред. бр. 51) 
Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Остварени средства во тековната година 
а) Приходи во тековната година 
Средства примени од буџетот на огаптествено-политичката заедница 
што го основала Фондот 
Средства примени од други фондови на општествено-политичката 
заедница што го основала фондот 
Средства примени од буџетите на фондовите на други општествено-
политички заедници 
Средства примени од работни организации 
Средства примени од други организации и општествени правни лица 
Средства примени од граѓански правни лица и граѓани 
Средства од примени кредити 
Средства од наплатени камати по кредити, по орочени и други 
средства 
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17 Други приходи 
18 Вкупно приходите во тековната година (ред. бр. 9 до 17) 

б) Ослободени средства во тековната година 
19 Од наплатени отплати по кредити дадени на Фондот 
20 Од вратени орочени средства 
21 Од вратени издвоени средства н а исплати за инвестиции и гарантни 

износи 
22 Вкупно ослободените средства во тековната година (ред. бр. 19 до 21) -
23 Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бр. 18 плус 22) 
24 Вкупно средствата за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 

23) 

П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 
25 Функционални расходи што имаат карактер иа материјални расходи 

непосредно од фондот 
26 Функционални расходи што имаат карактер на лични примања не-

посредно од Фондот 
27 Пренос на средства Ив. други корисници за функционални расходи 

(без обврска на враќање) 
28 Инвестициони расходи непосредно од фондот 
29 Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи 

(без обврска за враќање) . 
30 Отплати по примени кредити 
31 Ануитета по кредити што не влегуваат во билансот на средствата 

на фондот 
32 Лични расходи на администрацијата на Фондот . 
33 Материјални расходи на администрацијата на фондот 
34 Други расходи непосредно од Фондот 
35 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 34) 

2. Употребени средства 
36 Кредити дадени од фондот за функционални расходи * 
37 Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи 
38 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
39 Издвоени средства за исплата на инвестиции 
40 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
41 Издвоени депозити при вложувања во нови нестопанска и непро из-

водиш инвестиции 
42 Издвоени средства за енергетика 
43 Издвоено на посебна сметка, во посебна резерва по прописи во те-

кушта година 
44. Вкупно употребени средства (ред. бр. 36 до 42) 
45 Вкупно непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 35 

плус 43) 
46 Салдо на жиро сметка на 31 декември 1971 година (ред. бр. 24 минус 

ред. бр. 44) 
47 Втасани побарувања 
48 Втасани обврски 
49 Вкупно расположиви средства на 31 декември .1971 година (ред. бр. 

45 плус 46) минус реден број 47) 

Ш. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

50 Состојба на средствата на жиро-сметката (реден број 46) 
51 Состојба на кредитите дадени од Фондот (ред. бр. 5 плус 36 плус 37 

минус 19) 
52 Состојба на орочените средства (ред, број 6 плус 38 плус ред. бр, 20) 
53 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарант-

ни износи (ред. бр. 7 плус 39 плус 40 плус 42 минус ред. бр. 21) 
4 54 Состојба на издвоените депозити при вложувањата во нови несто-

пански и непроизводни инвестиции 
55 Вкупни средства на фондот (ред. бр. 50 до 53) 

Од тоа: 
56 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 55 минус ред. бр. 57) 
57 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 

15 минус ред. бр. 30) 

(место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСИС-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 

НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА 31 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
1 Средства, пренесени од претходната година 

Од тоа: 
2 Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 

1971 година) ред. бр. 33) 
3 Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1970 година) ред. бр. 31) 
4 Орочени средства (ЗСИС-1 за 1970 година ред. бр. 32) 
5 Салдо на жиро сметката (ЗСИС-1 за 1970 година, ред. бр. 30) 
6 Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1) 

2. Уплата на приходите во тековната година 
7 Камата на фондовите во стопанството 
8 Средства од распределбата на општествените придонеси 
9; Камата по дадени кредити 

10 Приходи по основ на влоговите во кредитните фондови 
11 Други приходи 
12 Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 11) 

3. Ослободени средства 
13 Наплатени отплати по дадени кредити 
14 Вратени орочени средства 
15 Вкупно ослободените сред ств а (ред. бр. 13 плус 14) 
16 Вкупни средства (ред. бр. 6 плус 12 плус 15) 

П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

17 Пренос на средствата на банките на име влог во кредитниот фонд 
18 Пренос на средствата на банките за финансирање на инвестиции 

без обврска на враќање 
19 Пренос на средствата во Фондот на Федерацијата за развој на сто-

пански недоволно развиените републики и краишта 
20 Пренос на Фондот за кредитирање и осигурување на определени 

извозни работи 
21 Платена камата на средства на општествено-политичката заедница 

за инвестиции во стопанството 
22 Покривање на разликата на банката (член 28 од Законот за бан-

ките и кредитните работи) 
23 Други непосредни расходи 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 23) 

2. Употреба на средствата 
25 Дадени кредити на банките во текот на годината 
26 Пренос на средствата на банката како депозит со отказен рок 
27 Вкупно (ред. бр. 25 плус 26) 
28 Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 27) 
29 Непотрошени средства (ред. бр. 5 плус 12 плус 15 минус ред. бр. 28) 

~ салдото на жиро сметката на 31 декември 1971 година 

Ш. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
30 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 29) 
31 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3 плус 25 минус ред. бр. 13) 
32 Состојба на орочените средства (ред. бр. 4 плус 26 минус ред. бр. 14) 
33 Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. 

бр. 2 плус 17) 
34 Вкупни средства на 31 декември 1971 година (ред. бр. 30 до 33) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСЗР-1 

БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Назив на фондот 

на ден 31 декември 1971 год. 
(во динари без пари); 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

01 Сопствени средства пренесени од претходната год. (ЗСЗР-1 за 1970 
г, ред, бр. 56) . 

02 Средства на вложувачите пренесени од претходната год. (ЗСЗР-1 за 
1970 год, ред, бр. 12) 

03 Средства од примените кредити и позајмици пренесени од претход. 
год. (ЗСЗР-1 за 1970 год, ред, бр. 57) • 

04 Се (ред. бр. 01 до 03—05 до 09) 
од тоа: 

05 Салдо на жиро-сметка (ЗСЗР-1 за 1970 год, ред, бр. 50) 
06 Состојба на кредитите дадени од средствата на фондот (ЗСЗР-1 за 

1970 год, ред, бр. 51) 
07 Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1970 година ред, бр. 52) 
08 Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1970 год, бр. 53) 
09 Состојба на 50°/о од депонираните дополнителни средства (ЗСЗР-1 

за 1970 година ред, бр. 54) -

2 Остварени средства во тековната година 

а) Приходи во тековната година 
10 Уплати од работните организации кои не им се враќаат « 
11 Средства примени од буџетите, средствата за заеднички резерви и 

фондовите на општествено-политичките заедници 
12 Средства на вложувачите кои се враќаат на уллатувачите по истекот 

на определениот период 
13 Средства од примените кредити и позајмици 
14 Средства од примените камати на дадените кредити и од 50% депо-

нираните дополнителни средства 
15 Други приходи 
16 Се приходи (ред, бр. 10 до 15) _ _ _ 

б) Ослободени средства 

17 Од отплата на 50% депонираните дополнителни средства , 
18 Од отплата за дадените кредити 
19 Од вратените орочени средства 
20 Од вратените издвоени средства на исплатите за инвестиции и га-

рантните износи . 
21 Се ослободени средства (ред, бр. 17 до 20) 
22 Се остварени средства во тековната година (ред, бр. 16 плус 21) 
23 Се средства за употреба во тековната година (ред, бр. 5 плус 22) 

П. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 

24. За санации на стопанските организации 
25 За исплата на минимални лични доходи 
26 За исплата на трошоците за преквалификација на работниците 
27 Отплати на примените кредити 
28 Други непосредни расходи 
29 Се непосредни расходи (ред, бр. 24 до 28) ' 
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1 2 3 

30 
2. Употребено средства 
Кредити и позајмици за покритие на деловните загуби на стопан-
ските организации 

31 Кредити и позајмици за покритие на минималните лични доходи 
32 Инвестициони кредити за санација на стопански организации 
33 Неинвестициони кредити за санација и унапредување на дејностите 

на стопанските организации 
34 Кредити за трошоците за преквалификација на работниците 
35 .Кредити од заедничките резерви на стопанските организации на 

други општествено-политички заедници 
36 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
37 Издвоени средства за исплатите за инвестиции 
38 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
39 Издвоени средства за енергетика 
40 Издвоено во посебни резерви за исплата на минимални лични 

доходи 
41 Се употребени средства (ред. бр. 30 до 40) 
42 Се непосредни расходи и употребени средства (ред. бр. 29 плус 41) 
43 Салдо на жиро-сметката на ден 31 декември 1971 година (ред. бр. 23 

минус ред. бр. 33) 
44 Достасани побарувања 
45 Достасани обврски 
46 Се расположиви средства на ден 31 декември 1971 година (ред. бр. 43 

плус 44 минус 45) 

47. 
Ш. СРЕДСТВА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 
Состојба на средствата на жиро-сметката на ден 31 декември 1971 
година (ред. бр. 43) 

48 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 6 плус 30 до 
35 минус 18) 

49 Состојба на орочените средства (ред. бр. 7 плус 36 минус 19) 
50 Состојба на издвоените средства на посебната резерва за исплата на 

минимални лични доходи 
51 Состојба на издвоените средства (ред. бр. 8 плус 37 плус 38 плус 

39 минус 20) 
52 Состојба на 50% депонираните средства (ред. бр. 9 минус ред. бр. 17) 
53 Вкупно средства. (47 до 52) 

Од тоа: 
54 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 53 минус ред, бр. 55) 
55 Се туѓи средства (ред. бр. 56 плус 57) 
56 Средства на вложувачите (ред. бр. 2 плус 12) 
57 Примени кредити и позајмици (ред. бр. *3 плус 13 минус ред. бр. 27) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА — 
ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ^ — МЕСТО . 

П Р Е С М Е Т К А 

НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОМНУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА 

I. ОСТВАРЕН ПРИДОНЕС ' 
1 Придонес за запослување од. општествениот сектор 
2 Придонес за запомнување од приватниот сектор 
3 Придонес за заштедување од работниците запослени во странство 
4 Вкупно (1 до 3) 
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П. РАСПОРЕД НА ПРИДОНЕСОТ 

а) За заеднички работи на з апалувањето на: 

5 Републичката заедница за работите на заложувањето 

6 Покраинската заедница за работите на запослувањето 

б) Општинската заедница за работите на заложувањето 

7 За работа на заводот 
8 За материјално обезбедување 
9 За подготвување на работните луѓе заради заложување 

10 Провизија и други трошоци на платниот промет 
11 Вкупно (5 до 10) = 4 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените , лица) 

Образец ЗСЗ-2 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА — 

ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ МЕСТО ——— ~ 

П Р И Х О Д И И Р А С Х О Д И 
НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1971 ГОД. 

С о с т о ј б а н а 

Е Л Е М Е Н Т И 31 декември 
1970 година 

31 декември 
1971 година 

А. ТЕКОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
I. ПРИХОДИ 
Непотрошен^! средства за материјално обезбедување пренесени од 
претходната година 
Дел на придонесот за заложување ' распореден за материјално обез-
бедување 
Дотации од средствата за заедничките работи на заложувањето за 
материјално обезбедување 
Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обез-
бедување 
Други приходи 
Вкупни средства (1 до 5) 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

П. РАСХОДИ 
Паричен надоместок 
Придонес за непосредна детска заштита и за додатокот на деца 
Здравствено осигурување 
Надоместок за трошоците за превоз и селидба 
Други расходи 
Вкупно расходите (7 до 11) 
Непотрошени средства (6 минус 12) 
ВКУПНО (12 плус 13) = 6 
Ш. ЗАГУБА (ВИШОК НА РАСХОДИТЕ) 
Вишок на расходите над приходите (12 минус 6) 
Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за 
материјално обезбедување 
Покривање на вишокот на расходите од другите извори 
НЕПОКРИЕН ВИШОК (15 минус 16 плус 17) 

Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

I. ПРИХОДИ 
Пренос на непотрошените средства од претходната година 
Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по заврш-
ната сметка за тековната година 
ВКУПНО (19 плус 20) 
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П. РАСХОДИ 
22 Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјал-

ното обезбедување за тековната година (=16) 
23 Други расходи 
24 ВКУПНО РАСХОДИТЕ (22 плус 23) 
25 Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување 

(21 минус 24) 
26 ВКУПНО (24 плус 25) = 21 

ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
27 На 31 декември 1971 година, поради недостиг на средства, парич-

ниот надоместок не е исплатен за — лица динари 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-З 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА 
ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ МЕСТО — 

П Р И Х О Д И И Р А С Х О Д И Н А С Р Е Д С Т В А Т А 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ЗАПОСЛУВАЊЕ 
ЗА 1971 ГОДИНА 

С о с т о ј б а н а 

31 декември 31 декември 
1970 година 1971 година 

I. ПРИХОДИ 
1 Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради 

заложување пренесени од претходната година 
2 Дел од придонесот за заложување распореден за подготвување на 

работните луѓе заради заложување во тековната година 
3 Дотации од средствата за заеднички работи за заложувањето за под-

готвување на работните луѓе заради залослување 
4 Дотации од општествено-политичките заедници за подготвување на 

работните луѓе заради заложување 
5 Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните 

организации или преку банката) 
6 Од дејности на подготвување на работните луѓе заради заложување 
7 Од дејности на подготвување на работните луѓе заради заложување 

во странство 
8 Наплатено од посетители на курс 
9 Кредити за стручно оспособување 

10 Други приходи 
11 Вкупни приходи (1 до 10) 

П. РАСХОДИ 
12 Стручно оспособување и преквалификација 
13 Парична помош за време на стручното оспособување 
14 Професионална ориентација 
15 Подигање или купување на згради за сместување на центар за 

стручно оспособување, прифатилиште и ел. 
16 Набавка на опрема за работа на професионална ориентација и струч-

но оспособување, како и за прифатилишта и сместување 
17 Прифаќање и сместување на работните луѓе што бараат запослување 
18 Специјалистички преглед на работните луѓе што бараат заложување 

Вложувања заради создавање можност за заложување: 
19 Непосредно преку позајмици на работните организации 
20 Позајмици на работните организации преку деловната банка 
2Х Позајмици на работните организации без враќање 
22 Други расходи 
23 Вкупно расходите (12 до 22) 
24 Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради 

заложување (И минус 23) 
25 ВКУПНО. (23 плус 24) = 11 

Ш. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
26 Побарување на орочени средства ка ј банката од страна на заводот 

на 31 декември 
27 Побарување на позајмени средства непосредно дадени на работните 

организации — на 31 декември 
28 ВКУПНО (26 плус 27) 

Е Л Е М Е Н Т И 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 
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Образец ЗСЗ-4 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА — 
РЕПУБЛИЧКИ (ПОКРАИНСКИ) ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ — 
МЕСТО 

П Р И Х О Д И И Р А С Х О Д И Н А С Р Е Д С Т В А Т А 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1971 ГОДИНА 

С о е т о ј б а н а 

Е Л Е М Е Н Т И 31 декември 
1970 година 

31 декември 
1971 година 

I. ПРИХОДИ 

1 Пренос на ^потрошените средства за заеднички работи на з а л о ж у -
вањето од претходната година 

2 Дел на придонесот за заложување издвоен за заеднички работи на 
заложувањето 

3 Дотации од општествено-политичките заедници 
4 Други приходи 
5 ВКУПНО (1 до 4) 

П. РАСХОДИ 

Доделено на заедниците за работи на заложувањето: 
6 На општинските заедници 
7 На покраинските заедници 
8 За финансирање на активности од заеднички интерес за з а л о ж у -

вањето 
9 За заседание на собрание на републичка (покраинска) заедница за 

работи на заложувањето 
10 Издвоено за работа на републичкиот (покраинскиот) завод за за -

ложување 
.11 Издвоено за работа на Сојузното биро за работи на заложувањето 
12 Други расходи 
13 Вкупно расходите (6 до 12) 
14 Непотрошени средства (5 минус 13) 
15 Вкупно (13 плус 14) = 5 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 

— под ред. бр. 30 — средства за непосредна дет-
ска заштита пренесени на републичките и општин-
ските фондови во текот на годината, ако таков пре-
нос во текот на 1971 година е вршен. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-1, 
под ред. број 20 се искажува и преносот на сред-
ствата на име учество за добивање кредити. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-2, за-
должително е да се искаже сложувањето на из-
носите, и тоа на: 

—| износот на колоната 4 со износот под ред. бр. 
24 на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот во колоната 5 со износот под ред. 
бр. 25 на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот во колоната 6 со износот под ред. бр. 
26 на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот на колоната 7 со износот под ред. 
бр. 27 на образецот ЗСФДЗ-1. 

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-1, се ис-
кажуваат: 

— под редните броеви 1 до 3 — податоците за 
наплатениот придонес за заложување, уплатен до 
31 декември 1971 година на посебна сметка ка ј 
Службата за општествено книговодство; 

— под редните броеви 5 до 9 — податоците за 
распоредот на придонесот за з алое лу вање, при што 
збирот на распоредените износи и за износите под 
ред. бр. 10 — провизија и други трошоци на плат-
ниот промет, треба да се сложува со вкупниот из-
нос на наплатениот придонес, без оглед на тоа дали 
одделните распоредени износи на тој придонес се 
и уплатени на соодветна сметка ка ј Службата тта 
општественото книговодство до 31 декември 1971 
година. 

При поднесувањето на образецот ЗСЗ-2, се ис-
кажуваат: 

— под ред. број 2 — распоредените износи на 
придонесот за заложување (ред. бр. 8 на образецот 
ЗСЗ-1) без оглед дали така ра споредениот износ е 
и пренесен на соодветна посебна сметка к а ј Служ-
бата на општественото книговодство; 

— под редните броеви 7 до 11 — расходите за 
плаќање до 31 декември 1971 година искажани во 
книговодството на Заводот за заложување, без ог-
лед дали фактички се и исплатени; 

— под ред. бр. 22 — само' оној дел на средствата 
на резервата за материјално обезбедување кој по 
завршната сметка е употребен за покривање вишо-
кот на расходите во трошоците на материјалното 
обезбедување во смисла на членот 51 од Основниот 
закон за организација и финансирањето на зало-
жувањето, без оглед на тоа дали тој износ од смет-
ката на резервата е и пренесен на редовната смет-
ка на средствата за материјално обезбедување к а ј 
службата на општественото книговодство; 

—- под ред. бр. 27 — податоците за втасаниот 
за исплата, а — поради недостиг на средства — не-
исплатен паричен надоместок со тоа што тој износ 
не е опфатен во расходите под ред. број 7. 

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-З, делот 
на приходите ко ј произлегува од распоредениот 
придонес за заложување се внесува во височината 
утврдена со распоредот (ред, бр. 9 на образецот 
ЗСЗ-1) без оглед на тоа дали така распоредениот 
износ е и пренесен е а посебната сметка на овие 
средства ка ј Службата на општественото книговод-
ство. 
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Во образецот ЗСЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува де-
лот на придонесот за запослување кој во пре-
сметката од образецот ЗСЗ-1 се распоредува за за-
едничките работи на заложувањето (збирно за те-
риторијата на републиката — покраината), без ог-
лед на тоа дали така распоредениот износ е и 
уплатен на соодветната сметка ка ј Службата на 
општественото книговодство до 31 декември 1971 
година. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниов ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-606/1 
11 април 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Андон Макрадули, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за измену-
вање на Законот за воведување на републички 
данок на промет на стоки на мало, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 11/72, се п о т п а д н а л а 
грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

1. По членот 2 треба да се додаде „член 3" кој 
гласи: 

„Членот 3 се брише". 

2. Место „член 3" треба да стои „член 4", а ме-
сто „член 4" треба да стои „член 5". 

Бр. 03-1179/1 
21 април 1972 година 

Скопје 
Од 3аконсдавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 

По извршеното срамнување е утврдено дека во 
текстот на Правилникот за вршење на технички 
преглед на моторните и приклучните возила, обја-
вен во „Службен весник на СРМ" бр. 8/72, се пот-
п а д н а л е грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧ-
К И ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ 

ВОЗИЛА 

1. Во член 34, став 1, алинеја 16, ред 1 место 
зборот „голем" да стои „течен". 

2. Во член 34, став 2 ред 3 место зборот „со" 
да стои „на". 

3. Во записникот за технички преглед во делот 
„податоци на возилото" ред 9 место зборот „седи-
ште" да стои „седиштата". 

Од Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи, 01 број 41/2, 3 април 1972 година, Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

53. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ бр. 21/71) и одредбите од Статутот на За-
едницата за здравствено осигурување Т. Велес, Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците Т. Велес, на својата седница 
одржана на 14. IV. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
ТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината, условите 
за стекнување и начинот на остварувањето правото 
на надоместокот на потребните трошоци и посмрт-
ната помош во случај на смрт на осигурено лице 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците Титов Велес. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се утвр-

дува во износ: 
1) од 600,00 н. дин. во случај на смрт на оси-

гурено лице постаро од 1 година на животот; 
2) од 350,00 н. дин. во случај на смрт на оси-

гурено лице помладо од 1 година на животот. 

Член 3 
Во случај кога осигуреното лице умре во 

странство за време на привремениот престој во 
странство, надоместокот од претходниот член се 
зголемува за 50%. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои го извршиле законот на оси-
гуреното лице на основа на изводот од матичната 
книга на умрените, и здравствената легитимација 
на умреното осигурено лице. 

Во случај кога осигуреното лице умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, подне-
сува и потврда од дипломатското претставништво 
во странство дека законот е извршен во странство. 

Член 5 
На членовите на семејството на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во износ од 
1.200 нови динари, под условите предвидени во 
Статутот. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на погреб-

ни трошоци стасува на денот на смрта на осигуре-
ното лице. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1-1У-1972 година. 

Бр. 140 
14 април 1972 година 

Титов Велес 
Собрание на Заедницата на здравственото 

осигурување на работниците 
Претседател, 

Ашиков Лубен, е. р. 
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54. 
Врз основа на чл. 51 од Законот за здравственото 

осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Сл. весник на 
СРМ" бр. 21/71) и одредбите од Статутот на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работ-
ниците Т. Велес, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците Т. Ве-
лес, на својата седница одржана на ден 14-1У-
1972 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА 
НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИКОТ НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ Т. ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето правото 
за спрема на новородено дете кое припаѓа на оси-
гуреникот на Заедницата на здравствено осигуру-
вање на работниците Титов Велес, а за кое е пра-
вото за спрема утврдено со Статутот на Заедницата. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете се утврдува во паушален износ од 100,00 ди-
нари, за секое дете. 

Помош за спрема за новородено дете се ис-
платува под условите предвидени во Статутот на 
Заедницата. 

Член 3 
Помош за спрема за новородено дете се испла-

тува ка ј службата на Заедницата со поднесок: 
— оценка од лекарот — гинеколог дека поро-

ѓајот ќе уследи во рок од еден месец од денот на 
оценката во случај на исплата пред пороѓајот; 

— извод од матичната книга на родени, за 
исплата по пороѓа ј; 

— доказ за усвоено дете и доказ дека за тоа 
дете помош не е исплатена. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во .„Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1-1У-1972 година. 

Бр. 140 
14 април 1972 година 

Титов Велес 
Собрание на Заедницата на здравственото 

осигурување на работниците Т. Велес 
Претседател, 

Ашиков Лубен, е. р. 

55. 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и одредбите од Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците Титов Велес, Собранието на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците Т. Велес, на својата седница одржана на ден 
14. IV. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИ ТРОШОЦИ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци и висината на надоместокот за трошоците за 
исхрана и сместување за време на патување со 
престој во друго место, што припаѓа на осигурените 

лица на товар на средствата на Заедницата, а во 
случаите кога користат здравствена заштита на на-
чин пропишан со Статутот на Заедницата и Пра-
вилникот за начинот на остварувањето на здрав-
ствената заштита. 

1, Надоместок на превозните трошоци 

Член 2 
Надоместокот за трошоците за превоз припаѓа 

на осигурените лица за случаевите предвидени во 
Статутот на Заедницата во висина на тарифата за 
редовни средства на јавниот сообраќај. 

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа 
на осигурените лица кога поради хитноста на 
случајот, или здравствената состојба по налог на 
лекар, или! здравствена организација, превозот е из-
вршен и со други превозни средства. 

Кога превозот, во случај од претходниот став, 
е извршен без претходен налог на лекар или здрав-
ствена организација, оправданоста на превозот на 
превозните средства накнадно ја цени лекарската 
комисија. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се одре-

дува по правило според најкратката релација и тоа 
по основната тарифа од редовните превозни сред-
ства на јавниот сообраќај. 

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се 
подразбира: 

— во случај на патување со железница на ре-
лација до 150 километри во еден правец II разред 
од патничкиот воз, но подолги релации од 150 км. 
II разред на брзиот воз, 

— кога превозот се врши со автобус осигуре-
ните лица имаат право на полна цена на чинењето 
на превозот, 

— во речниот и поморскиот сообраќај, припаѓа 
цена на чинењето од II разред. 

Кога на иста релација постои железнички, брод-
ски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има 
право на надоместок на превозните трошоци по на ј -
ниска тарифа. 

Ако превозот е извршен во смисла на чл. 2 
ст. 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците за 
превоз припаѓа на осигуреното лице во полн износ. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, по посебни прописи, има 

право на. б е с п л а ^ п в о з е њ е , при користењето на 
превозни средства на "Јавниот сообраќај, не му при-
паѓа надоместок на трошоците за превоз. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
ка случаевите кога осигуреното лице има право на 
повластица само во одреден број на патувања во 
текот на годината (железници; бродови и ел.). 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита вон од одредбите на Правилникот за на-
чинот на користење на здравствена заштита не 
припаѓа надоместок на патни трошоци. 

Член 6 
Налог, односно упат за патување во друго ме-

сто поради специјалистички преглед важи, по пра-
вило, само за едно патување. Во колку лекарот 
специјалист, на кое е осигуреното лице упатено' на 
прв специјалистички преглед, најде дека е потребно 
исплатување и лекување и к а ј други специјалисти, 
првобитниот упат важи за сите останати прегледи. 

Кога е осигуреното лице од претходниот став 
упатено, односно на основа упатот преземено на 
амбулантно специј алистичко лекување или испиту-
вање, издадениот налог в а ж и за сето време се до-
дека ќе заврши испитувањето, односно лекувањето. 
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2. Висина на надоместокот на име трошоци за ис-
храна и сместување за време на патување и 

престој во друго место 

Член 7 
Надоместок на име трошоци за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место на осигуреното лице припаѓа и тоа: 

1. на подрачјето на општината во износ од 
20,00 н. д., 

2. на подрачјето на Заедницата а вон подрач-
јето на општина во износ од 30,00 н. дин., 

3. вон подрачјето на Заедницата во износ од 
50,00 н. дин., 

4. вон подрачјето на СРМ во износ од 80,00 
н. дин. 

За осигурени лица — деца до навршени 7 го-
дини на животот, надоместокот изнесува 50'°/о од 
надоместокот од претходниот став. 

Надоместокот на име трошоци за исхрана и 
сместување му припаѓа на осигуреното лице во полн 
износ, ако патувањето и престојот во" друго место 
траело повеќе од 12 и помалку од 24 часа, однос-
но половина од износот, ако патувањето траело 
повеќе од 8 а помалку од 12 часа. 

Акб осигуреното лице не користело наќевање 
износот на надоместокот се смалува за 30%к 

Член 8 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз и барањето за надоместок на име исхрана и 
сместување се врши првиот нареден ден по завр-
шеното лекување, односно завршеното патување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Собрание на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците Титов Велес. 

Бр. 140 
13 април 1972 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД во штип 
На тужениот Стојнев Методија, од село Горни 

Подлог, Кочани, сега на работа во Германија, по 
предметот за развод на брак, П. бр. 99/71 година, 
му се поставува привремен застапник. 

За привремен застапник се поставува Љубе Ни-
колов, приправник на Окружниот суд во Штип. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека тужениот или некој 
како полномошник не се појави пред судот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 99/71 од 21. 
Ш. 1972 година. (38) 

Захова родена Георгиева Нада од Струмица, ул. 
„Народен фронт" бр. 38, поднесе до овој суд тужба, 
за развод на брак, против тужениот Захов Митко 
од Струмица, сега во неизвесност. 

Како адресата и местожителството на тужениот 
не се познати, се повикува во рок од еден месец 
ед објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави на овој суд или да одреди свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност го определува за застапник Љубе Николов, 
приправник во Окружниот суд во Штип, и делото 
ќе се суди во отсуство на тужениот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 419/71. (39) 

На тужената Спасова Г. Вера од Св. Николе, со 
непозната адреса, по предметот за развод на брак, 
П. бр. 539/70 година, и се поставува привремен за-
стапник. 

За привремен застапник се поставува Љубе Ни-
колов, приправник во Окружниот суд во Штип. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека тужениот или некој 
друг како полномошник не се појави пред судот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 539/70 од 
27. Ш. 1972 год. (40) 

На тужениот Драгутин Били од село Прњаро-
вец, Сисак, сега со непозната адреса, по предметот 
за развод на брак П. бр. 169/71 година, му се по-
ставува привремен застапник. 

За привремен застапник се поставува Љубе Ни-
колов, приправник во Окружниот суд во Штип. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека тужениот или некој 
друг, како полномошник, не се појави пред судот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 169/71 од 
27. Ш. 1972 година. (41) 

Врз основа на член 77, став 2, точка 4 од За-
конот за парнична постапка, Окружниот суд во 
Штип, објавува дека на тужениот Ибо Ахмед од 
Радовиш, сега на работа, односно со непозната ад-
реса, во предметот за развод на брак П. бр. 80/71 
година, му се поставува привремен застапник. 

За привремен застапник се поставува Љубе Ни-
колов, приправник во Окружниот суд во Штип. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека тужениот или некој 
друг, како полномошник, не се појави пред судот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 80/71 од 27. 
Ш. 1972 година. (42) 

Мицев Коле од Штип, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на брак против Мицевска Калина од 
Штип, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно, судот по службена 
должност и го одредува за застапник Љупчо 
Николов, приправник при Окружниот суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 126/72. (45) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ги изве-
стува сите заинтересирани физички и правни лица 
за спорот кој е заведен при овој суд, по тужбата 
на тужителите Битовска Нада и Битовски Зоран 
од Скопје, против Битовски Трпе, со непознато ме-
сто на живеење, кој во судот се води под П. бр. 
558/72. За привремен застапник на тужениот Битов-
ски Трпе е поставен адвокатот од Скопје Драган 
Парнаџиев, кој ќе ги застапува интересите на ту-
жениот во постапката, се додека тужениот или не-
говиот полномошник не се појават пред судот, од-
носно додека органот на старателството не го из-
вести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Скопје I, П. бр. 558/72. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд водат спор Ѓуровиќ Предраг и 
Ѓуровиќ Мирјана од Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 
38, застапуваш! од законскиот застапник Ѓуровиќ 
Даринка од Тетово, против Ѓуровиќ Милутинов 
Богољуб од Тетово, сега со непознато место на ж и -
веење. Се повикува тужениот Богољуб во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да му се јави 
на судот или да достави адреса. Во противно по 
истекот на овој рок ќе му биде поставен старател 
до окончувањето на спорот, кој се однесува за 
законска издршка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 310/71. 

I 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

До Општинскиот суд во Охрид е поднесена 
тужба од Рахми Шахо и др. од Охрид, ул. „Шар 
Планина" бр. 12 — а против Џелил Шахо од Ох-
рид, сега во СР Германија со непозната адреса, за 
поништување на договор за доживотна издршка. 

Се поканува тужениот Џелил Шахо во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави 
во судот или да ја соопшти својата точна адреса. 
Во противно ќе му се определи привремен старател 
кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Охрид. П. бр. 298/72. 
(44) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1174, страна 897. книга V е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Електро-водоинстала-
терската услужна занаетчиска задруга „Идадија" 
— Скопје се менува и ќе гласи: Работна органи-
зација — електро-водоинсталатерска услужна за-
наетчиска задруга „Електромонт" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 571/70 од 7. IX. 1971 година. (1679) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1402, страна 495, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Деловното 
здружение за унапредување на економски односи 
со странство и други подрачја во земјата „Инкоу-
нион" од Скопје, Забазновски Атанас и Соколов-
ски Љупчо, согласно со одлуката бр. 1085 од 29. IX. 
1971 година на управниот одбор им престанува пра-
вото за потпишување, поради разрешување од 
должност. 

Во иднина, согласно со горенаведената одлука, 
покрај досегашниот потписник Кирјас Никола, в.д. 
директор, Деловното здружение ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето и Фидановски Менде. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1025 од 30. ХП. 1971 година. (56) 

Окружниот стопанскис уд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25 II. 1971 година, рег. бр. 29/68, книга I е запиша-
но следното: Се менува адресата на Продавницата 
во Битола, на ул. „Александар Турунџев", бр. 12, 
на Трговското претпријатие „Стококооп" — Скопје 
и се преселува на ул. „Александар Турунџев" бр. 
38. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 117/71. (698) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. VI. 1971 година, рег. бр. 1/65, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Трговското 
претпријатие „Разнопромет" — Битола, уште со: тр-
говија со житарици; трговија со зеленчук; трговија 
со индустриски растенија (мас л одај ни и сурова 
сточна храна). 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 29. VI. 1970 година, на работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Разнопромет" — Би-
тола и решението бр. 04-5038/1 од 1. III. 1971 годи-
на, на Пазарната инспекција на Собранието на оп-
штината — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 283/71. (1263) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VI. 1971 година, рег. бр. 12/59, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-

ницата број 1. „Чинар", на „Жито Македонија" — 
Охрид, уште со промет на разни видови чоколада, 
бонбони, наполитано , месни конзервирани произ-
води и безалкохолни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Стојановска 
Добрица. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-198 од 28. ХИ. 1970 година, на работнич-
киот совет на „Жито Македонија" — Филијала во 
Охрид и решението бр. 06-1207, од 1,- VI. 1971 го-
дина, на Отсекот за санитарна и комунална ин-
спекција, на Собранието на општината — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 291/71. (1266) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8 VI. 1971 година, рег. бр. 12/59, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 2, во Охрид, на „Жито Македонија" 
— Филијала во Охрид, уште со: промет со разни 
видови чоколада, месни конзервирани производи, 
разни наполитанки и безалкохолни пијалоци во 
тетрапак опаковка. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-198/2 од 28. ХИ. 1970 година, од работ-
ничкиот совет на работната организација „Жито 
Македонија" — Филијала — Охрид, и решението 
бр. 06-1208 од 27. V. 1971 година, на Отсекот за Са-
нитарна и комунална инспекција на Собранието на 
општината Охрид. 

Раководител на продавницата е Матјанов 
Климе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 292/71. (1267) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 705, книга VI е запишано след-
ното Кон Самостојната организација, на здружен 
труд, без својство на правно лице — Погон живи-
нарске фарма — село Белимбегово, на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје 
— Организација во состав на Здружениот земјодел-
ско-прехранбен комбинат „Македонија" — здруже-
но претпријатие за производство, преработка и про-
мет на земјоделско-прехранбени производи 
Скопје, се присоединува Живинарската фарма — 
Охрид, согласно со одлуката бр. 02-744 од 6. IV. 
1971 година, на централниот работнички совет на 
З И К „Скопско Поле" — Скопје, одлуката бр. 
0201-1120 од 2. IV. 1971 година, на работничкиот со-
вет на Погонот живинарска фарма село Белимбе-
гово и одлуката бр. 2 од 25. XI. 1970 година, на ра-
ботничкиот совет на Живинарската фарма — Ох-
рид, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 415 од 30. VI. 1971 година. (1338) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 434, страна 269, книга Ш е запишано след-
ното: Кон Земјоделскиот комбинат „Анска Река" - -
Валандово, се присоединува „Атом" — Претприја-
тие за услуги во земјоделството, поправки, авто-
транспорт, снабдување со резервни делови и го-
риво — Валандово, согласно со одлуката бр. 02-730 
од 7. IV. 1971 година, на работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат* „Анска Река" — Валан-
дово, донесена по пат на референдум и одлуката 
бр. 02-344 од 17. IV. 1971 година, на работничкиот 
совет на „Атом" — претпријатие за услуги во зем-
јоделството, поправки, автотранспорт, снабдување 
со разни делови и гориво — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 467 од 21. VII. 1971 година. (1367) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 397, страна 259 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќани-
те „Атом" — претпријатие за услуги во земјодел-
ството, поправки, автотранспорт, снабдување со ре-
зервни делови и гориво — Валандово, согласно со 
одлуката бр. 02-344 од 17. IV. 1971 година, на ра-
ботничкиот совет на „Атом" — Валандово, донесена 
по пат на референдум и одлуката бр. 02-730 од 
7. IV. 1971 година, на работничкиот совет на Зем-
јоделскиот комбинат „Анска Река" — Валандово, 
бидејќи се присоединува кон Земјоделскиот ком-
бинат „Анска Река" — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 468 од 21. VП. 1971 година. (1368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 376, страна 433, книга П е запишано под 
фирма: Дрвно-производно претпријатие „Марко 
Шавриќ" — Загреб — Продавница во Гостивар, ул. 
„Борис Кидрич" бб. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на намештај во 
гарнитури и на парче од сопствено и туѓо произ-
водство, музички инструменти, радиоапарати и 
прибор, ТВ приемници, грамофони, магнетофони, 
апарати и строеви за домаќинството, теписи, деко-
ративни ткаенини, уметнички слики, графика и 
керамика. 

Раководител на продавницата е Иванчан Ж е љ -
ко, согласно со решението на директорот на оп-
штиот сектор од 13. VП. 1971 година. 

Продавницата е основана од Дрвно-производно-
то претпријатие „Марко Шавриќ" — Загреб, со од-
луката на работничкиот совет од 24. VI. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 845 од 23. УШ. 1971 година. (1596) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 490, страна 123, книга IV е запишано след-
ното: Работната единица за станбено-комуналио 
стопанисување во состав на Рудници и железарни-
ца „Скопје" — Скопје, согласно со одлуката бр. 
089 од 30. XII. 1971 година на советот на претпри-
јатието се организира во Основна организација на 
здружен труд (ООЗТ) во состав на Рудници и ж е -
лезарница „Скопје" — Скопје. 

Називот на оваа ООЗТ ќе биде: Рудници и же-
лезарница „Скопје" — Скопје — Основна органи-
зација на здружен труд за станбено стопанисување 
со својство на правно лице — Скопје. Предмет на 
работењето на организацијата е стопанисување со 
станбени згради, згради за сместување на самци и 
деловни простории на Рудниците и железарницата 
„Скопје" — Скопје под кое се подразбира: 

— стопанисување, користење и одржување па 
станбените згради, зградите за сместување на сам-
ци и деловните простории; 

— предлагање мерки за унапредување на оваа 
дејност; 

— определување висината на станарината на 
станбените згради и наемнината за деловните про-
стории, а во согласност со позитивните прописи; 

— вршење инвеститорски услуги во оваа област 
како и градење и купување на станбени згради, 
згради за сместување на самци, деловни простории 
за потребите на рудниците и железарницата. 

Основната организација е основана од работ-
ничкиот совет на Рудници и железарница „Скопје1* 
— Скопје, согласно со горецитираната одлука. 

Основната организација ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Јаневски Блаже, директор, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 34 од 22. И. 1972 година. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 216, страна 1603, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Водовод" — 
претпријатие за градски водовод и комунални ус-
луги — Гостивар, Сим јаноски Димитрија — секре-
тар, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност. 

Потписници на споменатото претпријатие се 
следните лица: Ангелкоски Драган — директор и 
Токоски Иван, раководител на финансискиот сек-
тор, сметано од 30. VI. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 733 од 27 VII. 1971 година. (1372) 

Свидетелство за незавршен I клас, издадено од 
Учителската школа „Професор Мијалковић" — Ку-
маново на име Загорка Тренков ска, ул. „Митко 
Цветаноски" бр. 49, Прилеп, се огласува за неваж-
но. (809) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово 
на име Сунчица Јовановска, ул. „Сава Ковачевиќ" 
бр. 40а, Куманово, се огласува за неважно. (1251) 

КОНКУРСИ 
Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност" — 

Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: директор 

на претпријатието 

Покрај општите услови што се предвидени со 
Основниот закон за претпријатијата кандидатите 
треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка и 5 го-
дини работно искуство на раководно работно 
место; 

— виша стручна подготовка и 10 години работ-
но искуство на раководно работно место. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето'. 

Молбите со потребната документација се при-
маат секој ден во Секретаријатот на претпријатието 
што се наоѓа на ул. Наум Наумовски-Борче бр. 52, 
Скопје. 

Од Конкурсната комисија 

Врз основа на член 251 и 253 од статутот на 
Трговскиот училиштен центар — Скопје, Конкур-
сната комисија при Трговскиот училиштен центар 
— Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за именување на директор (преименување) 

Кандидатите за ова работно место треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

1. да имаат завршено високо или више образо-
вание; 

2. да имаат работно искуство над 15 години; 
3. да имаат раководно работно искуство во ва-

ков вид на центри, најмалку 10 години; 
4. во својата работа да покажуваат видни ре-

зултати; 
5. да се истакнуваат со својата организационо-

педагошка и општествено-политичка работа. 
Молбите со биографија и податоци за стручната 

подготовка и работното искуство да се достават до 
Конкурсната комисија на Трговскиот училиштен 
центар — Скопје, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на Конкурсот. 

Од Конкурсната комисија 
при Трговскиот училиштен 

центар — Скопје 
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Страна 

^Одлука за минималната откупна цена на 
ѕкрав јо и овчо млеко — — — — — 321 
' Одлука за определување премија за 

кравјо и овчо млеко во 1972 година — — 321 
( Решение за именување на претседатели 

и членови на одборите на Извршниот со-
вет — — — — — — — — — — 322 
Решение за именување на претседатели 
и членови на постојаните комисии на Из-
вршниот совет — — — — — — — 323 
Решение за именување на претседатели 
и членови на стручните совети на Из-
вршниот совет — — — — — — — 323 
Решение за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување дирек-
тор на Центарот за слух, говор и глас во 
Скопје — — — — — — — — — 324 
Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за труд — — — 324 
Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за труд — — — 324 
Решение за именување членови на Кон-
к у р е н т а комисија за именување дирек-
тор на Заводот за рехабилитација на де-
ца и младинци со оштетен вид во Скопје 324 

'Решение за именување членови на Кон-
курсната комисија за именување дирек-
тор на Заводот за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух во Битола — — 324 

' Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Природно-математич-
киот факултет во Скопје — — — — 325 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Правниот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 325 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Медицинскиот факул-
тет во Скопје — — — — — — — 325 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Филозофскиот факул-
тет во Скопје — — — — — — — 325 

'Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Архитектонско-градеж-
ниот факултет во Скопје — — — — 326 

^Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Технолошко-металуршкиот 
факултет во Скопје — — — — — — 326 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Земјоделско-шумар-
скиот факултет во Скопје — — — — 326 
Решение за утврдување престанок ;на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Високата музичка школа во 
Скопје — — — — — — — — — 326 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата член и именување член на 
Советот на Вишата економска школа во 
Прилеп — — — — — — — — — 327 

/Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување члено-
ви на Советот на Институтот за фолклор 
во Скопје — — — — — — — — 327 

/Решение за именување заменик дирек-
тор на Републичкиот завод за унапреду-

, вање на школството — — — — — 327 
/ Решение за именување на претседател и 

членови на Советот за прашањата за из-
вршувањето на кривичните санкции при 
Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство — — — — — — — — — — 327 

/Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за труд — — — 328 

) Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за здравство и оо-
ци јална политика — — — — — — 328 
Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за народна одбрана 323 
Решение за именување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање — — — — — 328 

' Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за култура — — 328 
Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 328 

/Решение за повторно именување помош-
ник на републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија — — — — — — 329 
Решение за повторно именување помош-
ник на републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија — — — — — — 329 
Правилник за начинот на составувањето 
на Завршната сметка на фондовите и на 
средствата за инвестиции во стопанството 
на Социјалистички Република Македо-
нија за. 1971 година — — — — — — 329 

Исправка на Законот за изменување на Зако-
нот за воведување на републички данок 
на промет на стоки на мало — — — 347 

Исправка на Правилникот за вршење на тех-
нички преглед на моторните и приклуч-
ните возила — — — — — — — — 347 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за висината на надоместокот на 
потребните трошоци и посмртна помош 
на осигурените лица на Заедницата на 
здравственото осигурување на работни-
ците — Титов Велес — — — — — 347 

'Одлука за висината на помошта за спре-
ма на новородено дете на осигуреникот 
на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Титов Валес 348 
Одлука за надоместок за патни трошоци 
на осигурените лица на Заедницата за 
здравственото осигурување на работни-
ците — Титов Велес — — — — — 348 


