
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 јуни 1972 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XXVIII 

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

208. 
Врз основа на член 17 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 24/66), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 го-
дина, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 31 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТ-
КА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ 
РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

КРАИШТА ЗА 1971 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта за 1971 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопан-
ски развиток на недоволно развиените краишта, на 
седницата одржана на 17 април 1972 година и тоа: 

а) вкупни средства 45.836.314 динари 
б) непосредни расходи 810 „ 
в) употреба на средствата 

(кредити) 43.441.102 „ 
г) непотрошени средства на 

31. XII. 1971 година 2.394.402 

I I 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1438, 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ; 
Никола Минчев, е. р. 

3. Со Републичкиот буџет за 1972 и 1973 година 
се обезбедуваат средства во износ од 3.500.000 ди-
нари и тоа: за утврдување на катастарскиот при-
ход; за усогласување на катастарскиот операт со 
положбата на теренот, во поглед на изменетите 
култури (градини, овошни градини и лозја) и за 
пресметување на катастарскиот приход во сите 
делови на катастарските операти. Средствата ќе се 
обезбедат наменски во пресметката на Републич-
ката геодетска управа. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1461 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

209. 
Врз основа на член 10 од Законот за утврдува-

ње на катастарскиот приход („Службен весник на 
СРМ", бр. 18/70), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на ден 31 мај 1972 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на ден 31 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН УТВРДУВАЊЕ 

НА НОВ КАТАСТАРСКИ ПРИХОД ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Во текот на 1972 година се пристапува кон 

извршување на сите подготвителни работи за утвр-
дување на нов катастарски приход. 

2. Предлогот за усогласување на катастарските 
скали Републичката комисија ќе го достави до Со-
бранието на СРМ со мислење по приговорите од 
собранијата на општините, до 30 август 1972 го-
дина. 

210. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за 

распределба на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то за 1972 година („Службен весник на СРМ", бр. 
11/72), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ИЗГРАДБАТА НА 
ПОРОИТЕ ВО МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕ-
МИ ОД СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕ-

СТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
ЗА 1972 ГОДИНА 

Се одобрува Програмата на Републичкиот фонд 
за води за користење на средствата за финансира-
ње на дел од изградбата на пороите во мелиоратив-
ните системи од средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанството 
за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Фондот за води, на седницата одржана на 20 април 
1972 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1437 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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211. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за 

распределба на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то за 1972 година („Службен весник на СРМ", бр. 
11/72), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА ЗА 
ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1972 
ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНАТА 

МРЕЖА 

I 

Се одобрува Програмата на Републичкиот фонд 
за патишта за користење на средствата на Соција-
листичка Република Македонија за инвестиции во 
стопанството во 1972 година, за финансирање на 
патната мрежа, што ја донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за патишта, на седницата одр-
жана на 20 април 1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1439 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

212. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ", бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 
мај 1972 година,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 
ЗА 1971 ГОДИНА 

I 

Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за води за 1971 година, што ја донесе 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за води. 
на седницата одржана на 20 април 1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1440 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ3 
Никола Минчев, е. р. 

213. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ", бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 маЈ 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 
ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за води за 1972 година, што го 
донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
вод рј, на седницата одржана на 20 април 1972 го-
дина. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1441 
"1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

214. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ", 
42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 април 1972 година, и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 31 мај 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

I. За претседател на Окружниот суд во Скопје 
се избира Блажо Петковски. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1460 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

215. 
Врз основа на член 275 од Деловникот на Со-

бранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 
година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Тутунот во стопанството на СР Македонија, ка-
ко и проблемите на тутунското стопанство, во из-
минатиот период беа предмет на разгледување во 
Собранието на СРМ како и во други органи и ор-
ганизации во Републиката. 
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Како резултат на перманентната активност во 
разрешувањето на актуелните проблеми во оваа 
област, постигнати се и одредени позитивни резул-
тати, кои се состојат во следното: 

— отпочнат е процесот за вклучување на туту-
нот во рамноправен третман со другите производи 
од аграрната област; 

— во рамките на усвоената политика на цени 
во 1971 година, утврден е само паритетот на цените 
меѓу тутунот и пченката во однос 1 :20; 

— извозот на тутун се стимулира и се обезбе-
дува негов поголем пласман, што е од мошне го-
лемо значење за подрачјето на СР Македонија, со 
оглед на тоа дека околу 70% од вкупното производ-
ство на тутун се извезува; 

— со конверзијата на кредитите од Сојузната 
дирекција на индустриски производи, врз тутунско-
то стопанство на СРМ се пренесени околу 210 ми-
лиони динари. Освен тоа, со новата реесконтна по-
литика за тутунот се обезбедуваат кредитни сред-
ства на ниво на СФРЈ, со што делумно се обезбе-
дуваат потребните кредитни средства; 

— создадена е крупна интеграциона заедница 
во рамките на здруженото претпријатие „Југоту-
тун" — Скопје; 

— преземени се повеќе мерки во организације 
во состав на здруженото претпријатие за реша-
вање на проблемите на внатрешен план, а особено 
за зголемување на продуктивноста на трудот, еко-
номичноста и рентабилитетот во сите фази на цик-
лусот на репродукцијата. 

И покрај досега постигнатите позитивни резул-
тати во тутунското стопанство постојат низа отво-
рени проблеми кои се манифестираат преку след-
ното: 

1. стварната цена на пченката е на многу пови-
соко ниво од гарантираната цена, па поради тоа и 
пропишаните минимални откупни цени на тутунот 
веќе се во фактички знатен диспаритет; 

2. поради вклучувањето на премиите за туту-
нот во цените и поради девалвацијата на динарот 
во поостра форма е потенциран проблемот на и 
така недоволните обртни средства. Има појави не-
кои тутунски организации да не го исплатиле пре-
земениот тутун за повеќе месеци и со тоа произ-
водителите на тутун се доведени во тешка полож-
ба, иако станува збор за производ кој задолжител-
но мораат да го предадат. Оваа појава е резултат 
на ненавременото решавање на извозните олесну-
вања, на реесконтните кредити како и на зголеме-
ниот обем на производството; 

3. интеграционите процеси во тутунското сто-
панство се уште не се довршени, особено во однос 
на усогласувањето на производството и инвести-
ционата политика во сите фази на репродукцијата 
во ту ту некого стопанство. 

Врз основа на изнесеното, се предлагаат след-
ниве 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Се бара доследна примена на усвоената по-
литика на цените и паритетот на откупните цени 
на тутунот со пченката во однос 1 :20, при што 
при секое померување на цената на пченката и 
другите производи да се утврди соодветно ниво на 
цената на тутунот, врз основа на гарантираната 
цена на пченката во рамките на утврдениот па-
ритет. 

2. Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија се задолжува ка ј надлежните сојузни ор-
гани да преземе мерки за побрза исплата на одо-
брените извозни олеснувања и реесконтни кредити 
и да се преземат и други мерки за нормално рабо-
тење на тутунското стопанство, а особено да се 
обезбедат потребните обртни средства за исплата 
на преземениот суров тутун, авансирање на произ-
водството и друго. 

3. Се налага потребата од побрзо престројување 
на организациите на тутунското стопанство во пра-
вец на потесно меѓусебно поврзување, со цел да се 
усоврши постојниот интеграционен систем со пого-
леми зафати од сегашните, имајќи ги притоа пред-

вид уставните амандмани, интересот на работните 
луѓе ка ј базичните организации на здружениот 
труд и поефикасно работење на целото тутунско 
стопанство. 

4. За обезбедување на рентабилно работење за-
служува внимание покренатата иницијатива за раз-
вивање на комплементарни дејности во организа-
циите на тутунското стопанство, што ќе овозможи 
поцелосно користење и на капацитетите и на ра-
ботната сила, зависно од регионалните услови и по-
требите од развој на тутунското стопанство. 

5. Во областа на примарното производство се 
актуелизира натамошното унапредување на опште-
ствено-економската положба на производителите на 
тутун во правец на менување на нивниот статус во 
активен субјект, сразмерно на вложениот труд, 
признаен од пазарот (формирање фонд за ризик и 
унапредување на производството, учество во оства-
рената позитивна разлика од реализацијата на фер-
ментираниот тутун и друго). Но едновремено со тоа 
и учеството во евентуалните ризици. 

Исто така, нужна е поголема ангажираност на 
тутунските претпријатија и другите фактори за 
преструктуирање во производството, поквалитетно-
то одгледување на тутунот и друго; 

6. ЗП „Југотутун" и Здружението на тутунопро-
изводителите во најкус рок да изготват меѓусебно 
усогласен предлог за новите Мерила за квалитати-
вен прием на тутунот, кој да го достават до Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство заради неговото донесување. Овие мерила тре-
ба да бидат усогласени со мерилата од другите ре-
публики. 

7. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија посебно да го раз-
гледа проблемот на борбата против болестите на 
тутунот во СР Македонија, а посебно на вирозата, 
и за тоа да донесе потребни мерки. 

8. Пензионото осигурување (на индивидуалните 
тутунопроизводители посебно да се разработи во 
рамките на предвидените проучувања на пензиското 
осигурување на земјоделците, предвидено со Сред-
норочниот план. За оваа цел се задолжува Изврш-
ниот совет на СРМ да формира стручна група која 
ќе го проучува ова прашање и ќе поднесе предло-
зи за неговото решавање. 

9. ЗП „Југотутун" — заедничките служби и ор-
ганизациите во негов состав се задолжуваат да пре-
земат соодветни мерки за решавање на актуелните 
внатрешни проблеми. 

За натамошно подобрување на положбата на 
тутунското стопанство во СР Македонија нужни се 
напори за постигање на повисок степен на рацио-
налност и ефикасност во работењето, преку соп-
ствени престројувања со активно учество на сите 
работни луѓе, со соодветна подршка и ангажирање 
на општините, републичките и сојузните органи и 
другите институции (деловните банки, комората и 
др.) во врска со разрешувањето и регулирањето на 
условите за стопанисување, обезбедувањето на по-
требните средства за инвестиции и др. 

10. Со оглед на согледаните движења на капи-
талот на тутунското стопанство, вклучително и 
штедните влогови на индивидуалните производи-
тели на тутун, се наметнува потребата да се регу-
лира прашањето за движењето на овој капитал и 
да се проучи прашањето за формирање на специ-
јализирани банки, а особено во главните тутуно-
производни реони или преку внатрешна банка на 
тутунското стопанство. 

11. Во наредниот период поголемо внимание 
треба да им се посвети на науките во областа на 
тутунското стопанство и преку довршување на ин-
теграционите процеси да се обезбеди поголема при-
мена на научните достигања во оваа област. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1442 Претседател 
1 јуни 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 



Стр. 452 — Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 јуни 1972 

216. 
Врз основа на член 275 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 31 мај 1972 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Индивидуалните земјоделски стопанства се зна-
чаен фактор во нашиот општествен и стопански 
развиток. Тие имаат мошне големо место во земјо-
делското производство и снабдувањето на пазарот. 
Во СР Македонија има вкупно 161.279 индивидуал-
ни селски домаќинства, од кои 93.541 индивидуални 
стопанства со чиста земјоделска дејност, кои имаат 
вкупно 570.600 жители, односно 224.498 активни зем-
јоделски призводители. Земјоделците поседуваат 
75,3% од обработливите површини и преку 91% од 
добиточниот фонд во СР Македонија. Во вкупниот 
откуп на земјоделски производи индивидуалните 
стопанства учествуваат со 58,1%. 

И покрај значајните производни капацитети 
со кои располагаат индивидуалните земјоделци, 
темпото на развој во однос на општествениот сек-
тор заостанува, а кое доаѓа поради низа нерешени 
прашања, меѓу кои позначајни се проблемите од 
влошените општествено-економски услови за стопа-
нисување во земјоделството, обезличувањето и за-
другарството и членувањето во него, проблемите 
во преземањето и пласманот на земјоделските про-
изводи, разликите во политиката на цените меѓу 
индивидуалното и општественото земјоделство, от-
суството на организиран настап за стручно оспо-
собување на индивидуалните земјоделски произво-
дители, нерешеното пензиско осигурување, извесна 
недоизграденост на даночната политика и др. 

Имајќи ја предвид ваквата положба, од една 
страна, а од друга страна, значењето што го има 
индивидуалното земјоделство, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија во последните 
години им посвети нужно внимание на проблемите 
и развојот на индивидуалното земјоделство и низ 
конкретни заклучоци определи своја политика на 
развојот на овој сектор. Заклучоците од Првата 
конференција на СКЈ кои поконкретно го опреде-
лија нашиот политички став за идното место и раз-
вој на индивидуалното земјоделство и Уставниот 
амандман XXII на СФРЈ и XXI на СРМ даваат ши-
роки можности и го одредуваат правото место на 
работните луѓе од земјоделството. 

Со донесениот Општествен план за развој на 
СРМ за периодот од 1971 до 1975 година и донесе-
ните заклучоци и други акти за развој на индиви-
дуалното земјоделство, почнаа да се остваруваат 
одделни набележани задачи, а имено: 

— формирани се републички и општински фон-
дови за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство во кои се алиментираат средства од отстапе-
ниот републички данок на личен доход од земјодел-
ство ; 

— започнато е со формирање на стручна земјо-
делска служба за индивидуалното земјоделство; 

— со Среднорочниот план за развој на СРМ до 
1975 година се предвидува обезбедување до 100 ми-
лиони динари општествени средства за кредитира-
ње на инвестициите во индивидуалното земјодел-
ство и преку Републичкиот фонд за индивидуал-
ното земјоделство се обезбедени средства за додат-
на камата по овие инвестиции; 

— за порационално користење на мелиоратив-
ните системи со Среднорочниот план се предвиду-
ваат средства за преструктуирање на земјоделство-
то во смисла на поинтензивен развој на сточарство-
то, подигање на насади и изградба на современи 
преработувачки капацитети; 

— донесени се прописи за ослободување од да-
нок на промет на трактори и приклучни машини; 

— за проектирање развојот на ридско-планин-
ските подрачја со учество на Фондот за развој на 
Обединетите нации, обезбедена е партиципација од 
Републичкиот буџет; 

— памукот, оризот и волната се влезени во 
листата на гарантирани цени, а тутунот во мини-
малните откупни цени на ниво на федерацијата и 
се утврдени нивои на цените врз база на трошо-
ците на^ производството во 1971 година, а за 1972 
година ќе биде утврдено ново ниво на цените врз 
исти принципи; 

— донесени се прописи за премии за кравјото 
и овчото млеко, произведено во индивидуалниот 
сектор, и тоа преку кооперација во ист износ како 
за млекото во општествениот сектор; 

— изработен е Предлог за донесување на закон 
за земјоделските задруги и други форми на здру-
жување на индивидуалните земјоделски производи-
тели, во кои доаѓа до израз адекватниот статус на 
задругите и другите форми на здружување на ин-
дивидуалните земјоделци во самоуправувањето и 
распределбата на доходот. Тезите за овој закон се 
ставени на јавна дискусија; 

— сите овие мерки за развој на индивидуално-
то земјоделство и обемот на интервенцијата на за-
едницата се базираат врз реалните материјални 
можности на заедницата во сегашниот степен на 
развој. Со тоа се овозможува вклучување на овој 
сектор во општите напори за позабрзан развој на 
Републиката. 

За натамошниот развој на индивидуалното зем-
јоделство, за другарството и кооперацијата со инди-
видуалните земјоделски производители и доследно 
спроведување на утврдената аграрна политика и 
веќе усвоените мерки, се донесуваат следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. За нормален и побрз развиток како на зем-
јоделството воопшто, така и на индивидуалното 
земјоделство, потребни се стабилни услови за ра-
бота. Покрај општите мерки за стабилизација на 
стопанството, потребни се одделни дополнителни 
мерки за стабилизација на земјоделското производ-
ство. Извршниот совет на Собранието на СРМ е 
должен да ги разработи и предложи овие мерки до 
крајот на 1972 година. 

2. Стабилизацијата на пазарот на земјоделски 
производи претставува еден од основните услови 
за стабилизација и развиток на земјоделското про-
изводство. Републичките органи надлежни за зем-
јоделското производство, се должни во заедница со 
трговските организации и преработувачката инду-
стрија, систематски да проучат и разработат систем 
на мерки за решавање на овој проблем и периодич-
но да го запознаваат Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. Гарантираните цени на 
некои земјоделски производи можат да имаат ре-
шавачко значење само како дел, или составен еле-
мент на една така разработена политика. 

3. Производната ориентација во индивидуалното 
земјоделие недоволно ги користи природните усло-
ви на овој регион. Зацртаната аграрна политика, 
низ конкретни мерки, во текот на овој петгодишен 
период треба да изврши преориентација на произ-
водната структура која соодветствува на специфи-
ките на ова подрачје. 

4. Ситното селско стопанство во наши услови 
може да обезбеди порационално користење на про-
изводните капацитети со кои располага, во прв ред 
проку производна кооперација со социјалистичкиот 
сехтоо на стопанството. 

Производната кооперација, паралелно со разви-
вањето на производните сили во земјоделството, 
директно или посредно ги развива социјалистичките 
продукциони односи. Тоа е логична последица на 
равојот во наши услови. Ситното стопанство нема 
перспективи вечно да се задржи како ситно. 

Производната кооперација отпочна кај нас да 
се развива во 1956 година и подоцна. Таа досега се 
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одвиваше, главно, периферно и инцидентно. Во 
последниве години таа и како таква стагнира. По-
требно е детално да се испитаат причините зошто 
таа остана периферна, а посебно зошто и како 
таква стагнира. Низа елементи покажуваат дека 
интерес постои не само кај индивидуалниот земјо-
делец, туку и кај социјалистичките стопански орга-
низации. Меѓутоа, несомнено постојат значајни 
проблеми и на едната и на другата страна. За да 
можеме да ги решиме, односно да ги решаваме тие 
проблеми, ќе мораме најнапред сосема конкретно 
да ги согледаме. Во таа смисла се поставуваат 
крупни проблеми пред социјалистичките производ-
ни организации, пред научните организации, и пред 
општествените фактори што се занимаваат со проб-
лемите на село и со земјоделското производство. 

5. Иако нема основа да се заклучи дека основ-
ните проблеми на кооперацијата се откриени, иако 
не може со сигурност да се рече кои се основните 
правци на развитокот на производната коопера-
ција, веќе денес можат да се одредат некои можни 
правци на тој развиток; 

а) стопанските организации на преработувачка-
та индустрија несомнено покажуваат интерес за 
производна кооперација со цел да обезбедат ста-
билно снабдување со земјоделски производи кои 
тие понатаму ги преработуваат. Конкретните поја-
ви од оваа област несомнено треба детално да се 
согледаат и изучуваат со цел производната коопе-
рација да се развие и во општ интерес; 

б) трговските организации несомнено имаат ин-
терес да обезбедат равномерно снабдување на тр-
говската мрежа со земјоделски производи; кои во 
сурова состојба ги изнесува на пазар. Со оваа про-
изводна кооперација, како и онаа со преработувач-
ката индустрија, ќе се обезбеди постабилно произ-
водство на земјоделски производи, што е несомнено 
од интерес на нашата социјалистичка заедница; 

в) земјоделските производни организации на 
свој начин можат и имаат интерес да се вклучат 
во таква производна кооперација. Аграрната поли-
тика ќе мора да ги согледа и реши проблемите во 
смисла како ка ј овие стопански организации да се 
развие економски интерес за производна коопера-
ција со индивидуалните земјоделски производи-
тели: 

г) водата доведена во изградените системи за 
наводнување станува значаен елемент на едно ста-
билно земјоделско производство. Во некои земји 
водата се користи како значаен фактор на плани-
пањето и развојот на земјоделското производство. 
"Чашата аграрна политика досега уште не го разра-
ботила овој проблем детално. Водостопанските ор-
ганизации, од своја страна, исто така недоволно го 
разработуваат и сега овој проблем, и што е нај-
важно, тие водата не ја гледаат како елемент за 
развивање на производна кооперација со индиви-
дуалните земјоделци: 

д) фондот за унапредување на индивидуалното 
земјоделство својата активност треба да ја насочи 
кон развивање на производната кооперација, на 
кој начин политиката на овој фонд ќе може успе-
шно да се оствари. 

6. Реална основа за реализација на ^оператив-
ните односи претставува обезбедувањето на сред-
ства за кредитирање на инвестициите во индиви-
дуалното земјоделство и тоа исклучиво во ^ о п е -
рацијата. За оваа цел се задолжува Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, до крајот на јуни 1972 
година да донесе Програма за- кредитирање на коо-
перацијата и поблиски прописи за користење на 
овие средства. Така во 1972 година да се отпочне 
со кредитирање на кооперацијата. 

7. Развојот на современото стоковно земјодел-
ско производство тесно е сврзано и зависно од 
стручното оспособување на индивидуалните произ-
водители. Решавањето на оваа крупна задача се 
поставува како основен проблем кој организацијата 
на земјоделската служба за помош на индивидуал-
ните земјоделци треба да го разработи и постојано 
и системски да го решава. 

Во таа смисла се задолжува Републичкиот се-
кретаријат за образование и наука и општинските 
собранија да преземат мерки за реализација на по-
рано донесените заклучоци од Собранието на СРМ 
за стручно оспособување на индивидуалните земјо-
делци, а особено за задолжително воведување на 
предметот земјоделство во сите осмолетки на село 
и организирање на стручни курсеви за земјоделски 
производители. Исто така, во голема мера треба да 
се ангажира стручната земјоделска служба во Ре-
публиката и општините. 

8. Даночната политика може да стане инстру-
мент за помагање развитокот на земјоделството са-
мо ако претставува дел од аграрната политика. Таа 
во однос на земјоделството треба посебно да се 
разработи врз основа на концепциите на аграрната 
политика. 

При донесувањето на Републичкиот закон за 
даноците треба да се согледаат и проучат можно-
стите за целосно или делумно ослободување на да-
нокот од личен доход од земјоделство, зависно од 
регионот, а особено за ридско-планинските под-
рачја. 

Да се согледаат и проучат можностите за осло-
бодување од данокот на промет на земјоделски ору-
дија, алати и репроматеријали кој сега го плаќаат 
индивидуалните земјоделски производители, а од 
него се ослободени општествените организации. 

9. Сточарството треба да зазема се позначајно 
место во развојот на индивидуалното стопанство. 
За решавање на оваа задача потребни се паралел-
ни напори на социјалистичките земјоделски стопан-
ства и на индивидуалните земјоделци. И во едниот 
и во другиот случај потребни се подетално разра-
ботени мерки на аграрната политика и тоа како за 
обезбедување на квалитетен добиточен фонд, така 
и за зголемување на производството. 

10. За обезбедување на дополнителните сред-
ства за кредитирање на индивидуалното земјодел-
ство банките треба да имаат поорганизиран настап 
за собирање на слободните парични средства од 
село, било преку развивање на своја мрежа на 
штедни служби на село или преку штедно-кредит-
ните служби во земјоделските и други организации. 

Републичкиот секретаријат за финансии посеб-
но да проучи зошто не се остварува зацртаната 
конкретна политика по прашањето за поефикасно 
функционирање и развивање на штедно-кредитните 
служби при земјоделските организации. 

11. Тенденцијата на зголемување бројот на 
тракторите и другата механизација ка ј индивиду-
алното земјоделство се оценува како позитивна, 
бидејќи има за цел модернизација на индивидуал-
ното производство. Со оваа политика треба да се 
продолжи. 

Поради недостиг на механизација од домашно 
производство, таа би требало да се дополни со увоз. 

12. Да се забрза донесувањето на Законот за 
земјоделски задруги и други видови на здружува-
ње на индивидуалните земјоделски производители 
и со тоа конечно да се регулира земјоделските за-
други да бидат организации на здружени земјодел-
ски производители. Паралелно со тоа, индивидуал-
ните земјоделски производители да се вклучат во 
самоуправните процеси и распределбата на доходот. 

13. Општинските собранија треба да вложат на-
пори да се оформат стручни служби за унапреду-
вање на индивидуалните земјоделски стопанства и 
тие кадровски и технички да се оформат. 

14. Во индивидуалното земјоделство е присут-
на тенденцијата на натамошното иситнување на и 
така малите индивидуални поседи. Сега не постојат 
законски прописи со кои би се оневозможиле на-
тамошно иситнување. Потребно е да се проучи ова 
прашање и да се донесат соодветни прописи. 

15. Поради миграција и иселување во некои 
краишта од нашата Република остануваат повр-
шини кои не се обработуваат. Републичкиот секре-
таријат за земјоделство и шумарство и општин-
ските собранија треба да преземат мерки за обра-
ботка на овие напуштени површини во согласност 
со постојните прописи. 
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16. На надлежните сојузни органи да им се 
предложи ослободување од царина земјоделската 
механизација што ја увезуваат работници што се 
на привремена работа во странство. 

17. Со среднорочниот план за развој на СРМ е 
одредено прашањето за пензиско осигурување на 
земјоделците да се проучи и да се изнајдат соод-
ветни решенија. Извршниот совет на Собранието 
на СРМ треба да формира посебна стручна група 
за проучување на пензиското осигурување на ин-
дивидуалните земјоделци и да даде предлози за ре-
шавање на ова прашање. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1443 
1 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

217. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци („Службен весник на СРМ", бр. 9/65 и 5/67), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛЕКО 

1. Премијата за кравјо и овчо млеко, до 31 март 
1972 година ќе се определува според Одлуката за 
определување премија за кравјо и овчо млеко во 
четвртото тромесечје на 1971 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 36/71 и 1/72). 

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

Бр. 12-2833/3-1971 г. ~ Претседател 
3 март 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

По извршеното сравнување на изворниот текст 
е утврдено дека во Методологијата за искажување 
на потребните податоци од страна на учесниците во 
самоуправните спогодби за следење на спроведу-
вањето на самоуправните спогодби, одделните оп-
штествени договори и општествениот договор за 
организациите на здружен труд во стопанството, об-
јавена во „Службен весник на СРМ", бр. 9/72, се 
потпаднале долунаведените грешки, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИСКАЖУВАЊЕ 
НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА 
НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО САМОУПРАВНИТЕ 
СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 
ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

ВО СТОПАНСТВОТО 

— Во пресметката за распределбата на доходот, 
образецот „РДо", на редниот број 2 во заградата, по 
бројот „42" се додаваат зборовите „освен редниот 
број 38". 

— Во пресметката за пондерираните работници, 
бројот на редниот број 9 — магистри „325" се заме-
нува со „3, 15", а во останатите броеви се става 
запирка по првиот број (2,00, 1,25, 1,50 ити.). 

Од Службата на општественото книговодство на 
СРМ — Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП 
71. 

Врз основа на член 87 и 92 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" ,бр. 21/71). Собранието 
на Заедницата на здравствено осигурување на ра-
ботниците — Прилеп, на својата прва седница одр-
жана на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИ-
СКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ 

ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1,. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Прилеп (во натамошниот текст: За-
едница), вршењето на стручните, финансиските и 
административните работи во врска со спроведу-
вањето на здравственото осигурување, го доверува 
на Комуналниот завод за социјално осигурување во 
Прилеп (во натамошниот текст: Завод). 

2. Комуналниот завод за социјално осигурување 
во Прилеп, покрај работите од претходната точка, 
може врз основа на самоуправен договор да врши 
определени административни, финансиски и други 
стручни работи за сметка на другите заедници, од-
носно органи и организации. 

3. На Заводот му припаѓа надоместок за врше-
ње на работите од, точка 1 и 2 од оваа одлука. 

Висината на надоместокот се утврдува спогод-
бено меѓу Заводот и односната заедница за која се 
вршат работите, 

4. Заводот е должен својата организација и си-
стематизација да ја приспособи на потребите за 
ефикасно и квалитетно спроведување на здравстве-
ното осигурување и на другите работи кои ќе ги 
врши. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 
година, па се до донесувањето на статутот на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците во Прилеп. 

Бр. 5034 
30 декември 1971 година Претседател, 

Прилеп Р. Дајкоски, е. р. 

72. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРА-
ВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛ-

НИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

I 
До донесувањето на статутот на оваа Заедница 

и на другите потребни општи акти за неговата 
примена, правата и обврските на осигурениците и 
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другите осигурени лица, како и на ^осигурените 
лица на кои им се обезбедува здравствена заштита 
се определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурените и неоси-
гурените лица од подрачјето на Заедницата во Со-
цијалистичка Република Македонија на задолжи-
телни видови на здравствена заштита непосредно 
ќе се применуваат соодветните одредби од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението, 
како и одредбите на Програмата за спроведување 
на задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението во СРМ — во 1972 година; 

2) по однос на правата на здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на про-
ширено здравствено осигурување, односно здрав-
ствено осигурување над правата обезбедени со 
задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението ќе се применуваат соодветно на 
одредбите на Основниот закон за здравственото 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62 
год.) и општите прописи и општите акти на Кому-
налната заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Прилеп, донесени за спроведување 
на тој закон; 

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

II 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување, задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им се 
обезбедуваат, во целина, на товар на средствата на 
соодветната општествено-полптичка заедница, и тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на подрач-
јето на општината, со придонес од буџетот на оп-
штината ; 

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

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

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

III 

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

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

IV 

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

Бр. 5037 
30 декември 1971 година 

Прилеп 
Претседател, 

Р. Дајкоски, е. р. 

73. 
Врз основа на член 87 и 88 »од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ", Ор. 21/71), а во врска 
со член 4 и 5 од Одлуката за привремено регули-
рање на одделни прашања во врска со финанси-
рањето на здравственото осигурување,, финанси-
ското работење на Заедницата и пресметувањето и 
плаќањето на придонесите за здравствено осигу-
рување на работниците на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Прилеп, 
Заедницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Прилеп, на својата седница одржана на 
30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦИТЕ И ПЛАЌАЊЕТО НА ВИСИНАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 

До донесувањето на статутот и другите општи 
акти на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Прилеп, со оваа одлука се регу-
лираат основиците и начинот на пресметувањето и 
уплатата на придонесите за здравствено осигуру-
вање на: 

1) одделни категории лица надвор од работен 
однос; 

2) одделни категории осигуреници; 
3) лица кои вршат самостојна професионална 

дејност и други слободни професии; 
4) договорените осигуреници. 

Член 2 
Лицата-осигуреници од претходниот член ќе 

плаќаат придонес според прописите и договорите 
кои беа на снага на 31 декември 1971 година. 

Член 3 

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

Бр. 5039 
30 декември 1971 година 

Прилеп 
Претседател, 

Р. Дајкоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРИЛЕП 

74. 
Врз основа на член 54 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштитана населението („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Прилеп, на својата седница одржана на 31 декем-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

I 

До донесување на Статутот на оваа Заедница и 
другите потребни општи акти за неговата примена, 
правата и обврските на оси гурениците-з ем ј одел ци 
се определуваат на следниов начин; 
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1) по однос на правата на осигурениците-земјо-
делци на задолжителните видови на здравствена за-
штита непосредно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Законот за здравствено осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и одредбите на Програмата за 
спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението во СРМ во 1972 го-
дина; 

2) по однос на правата на проширеното здрав-
ствено осигурување, односно здравственото осигу-
рување над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението со-
одветно ќе се применуваат одредбите на Законот 
за здравственото осигурување на земјоделците 
(пречистен текст) („Службен весник на СРМ", бр. 
14/67) и општите акти на Комуналната заедница на 
здравственото осигурување на земјоделците донесе-
ни за спроведување на тој закон. 

И 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не бидат заменети со нови исправи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 538 
31 декември 1971 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ј. Јавчески, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО 
75. 

Врз основа на член 87 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците во 
Тетово на својата седница одржана на ден 5. IV. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА 
1972 ГОДИНА И ОДЛУКА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕ-

ЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА 

Член 1 
Се става Е ен сила одлуката за износите на при-

донесите за здравствено осигурување за одделни 
категории на осигурени лица за 1972 година број 
0204-827/7 од 30 декември 1971 година и Одлуката 
за пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствена заштита на уживателите на пензија и ин-
валиднина број 0204-827/8 од 30 декември 1971 го-
дина, донесени од Собранието на" Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците во Те-
тово а објавени во „Службен весник на СРМ", бр. 
43/71. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
0204 бр. 207/2 

5 април 1972 година 
Тетово 

Претседател, 
Живка Отуњска, е. р. 

76. 
Врз основа на член 87 став 2 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците во Тетово, на својата седница одржа-
на на ден 5. IV. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА 
СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 

Во Одлуката за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работе-
ње на Заедницата и пресметувањето и плаќањето 
на придонесите на здравственото осигурување на 
работниците („Службен весник на СРМ", бр. 43/71) 
членот 5 се брише. 

Член 2 

Членовите 6 и 7 стануваат членови 6 и 5. 

Член 3 

Во членот 8 кој станува член 7 по зборовите 
„професионални болести" во третиот ред се дода-
ваат зборовите „и посебниот придонес за користење 
на здравствената заштита во странство". 

Член 4 

Членовите 9 и 10 стануваат членови 8 и 9. 

Член 5 
Во членот 11 кој станува член 10 во ставот 3 

точка 2, точката и запирката се бришат, а се дода-
ваат зборовите „од професионални болести"; а во 
точката 3 зборовите „утврден со одлука" се бри-
шат а се додаваат зборовите „и другите права од 
здравственото осигурување". 

Член 6 

Во членот 12 кој станува член 11 ставот 2 и 3 
се бришат. 

Член 7 

Членот 14 станува член 13. 

Член 8 

Во членот 15 кој станува член 14 по ставот 1 
се додава нов став 2 кој гласи „Стручната служба 
на заедницата за своето работење води посебна 
книговодствена евиденција и во се, додека не се 
донесат соодветни прописи во смисла на одредбите 
на член 22 од Законот за книговодството на работ-
ните организации". Заедницата по потреба, доне-
сува поблиски упатства за водење на книговодстве-
ната евиденција на Заедницата. 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 9 
Во членот 16 кој станува член 15 ставот 2 се 

менува и гласи „Височината на надоместокот на 
Стручната служба на Заедницата за вршење на ра-
ботите за сметка на Заедницата на пензиското и 
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инвалидското осигурување на Македонија и Репуб-
личкиот фонд за додаток на деца, како и за Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците ќе се утврдува спогодбено помеѓу Заедницата 
и спомнатите органи". 

Член 10 

Член 17 станува член 20. 

Член 11 

Се внесуваат нови членови 16, 17 и 18 кои 
гласат: 

„Член 16 

Се овластува Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Македо-
нија да донесе: 

1. Правилник за утврдување на основиците и за 
начинот на пресметувањето и плаќањето на придо-
несите за здравственото осигурување, и 

2. Одлука за утврдување на основиците за пре-
сметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување на работниците за одделни 
категории осигуреници. 

Член 17 
До донесувањето на Правилникот за утврду-

вање на основиците и за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на придонесите за здравственото 
осигурување и Одлуката за утврдување на основи-
ците за пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување на работниците за 
одделни категории осигуреници, привремено ќе се 
применуваат соодветните одредби од Правилникот 
за утврдување на основиците и за начинот на пре-
сметувањето и плаќањето на придонесите на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/69 и 12/71), Одлуката за придонесите за соци-
јално осигурување и за основите за определување 
на правата по основа на социјалното осигурување 
на лицата вработени во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/68 и 58/70) и Одлуката за придо-
несите за здравственото осигурување во постојани 
износи и за постојаните основици за пресметување 
на придонесите за одделни категории осигуреници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 32/70). до колку не 
се во спротивност со Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението и општите акти на Заед-
ницата донесени за извршувањето на тој закон. 

Член 18 
Обврзникот за уплатување на придонесите за 

здравствено осигурување должен е придонесите да 
ги уплатува со посебен налог — уплатница со оз-
нака на период на кој се однесува исплатата на 
личниот доход основицата, стапката и износот на 
придонесите и тоа: 

1. придонесите за здравствено осигурување кои 
се пресметуваат и плаќаат од личниот доход; 

2. придонесите за здравствено осигурување на 
работниците во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

3. посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство и придонесите за 
здравственото осигурување кои се плаќаат во по-
стојани месечни износи". 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Бр. 0204-207/1 
5 април 1972 година 

Тетово ' 
Претседател, 

Живка Отуњска, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 539, книга VI е запишана под 
фирма: „Универзалинвест" — трговско претприја-
тие на големо и мало — Скопје — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Ко-
лонијална продавница во село Радишане, Скопско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Универзалинвест" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје, со одлуката бр. 563 од 12. 
IV. 1971 година од одржаната седница на 10. IV. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Драгица Ми-
ленков ска. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 504 од 18. VIII. 1971 година. (1506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 753, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во Скопје, 
ул. „Стив Наумов" бр. 113. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на производи од соп-
ствено производство — мебел и теписи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „Треска" — Скопје со одлуката 
бр. 02-11861/46 од 26. VII. 1971 година и уверението 
бр. 12-21785 од 8. XII. 1970 година на Собранието 
на град Скопје — Одделение за инспекции — Са-
нитарна инспекција. 

Раководител на продавницата е Томе Прода-
нов ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1050/70 од 18. VII. 1971 година. (1507) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 764, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени производи 
— Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд со својство на правно лице „Банат" — им-
порт-експорт — Скопје — Продавница бр. 5 во 
Скопје ,на „Пазарче аеродром". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на мешана 
стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско поле" — Скопје — Самостој-
на организација на здружен труд „Банат" — им-
порт-експорт — Скопје, со својство на правно лице, 
со одлуката бр. 1314/3-г од 4. III. 1971 година од 
одржаната седница на 4. III. 1971 година. 

Раководители на продавницата се Глигор Ми-
тровски и Аница Кузманова. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 624 од 19. VIII. 1971 година. (1508) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 322, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Работната организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 29. I. 1968 година се проширува 
и со: живина, јајца, пердуви и дивеч; добиток; 
предмети за куќни потреби; текстил и текстилни 
суровини, бои, лакови, хемикалии, парфимериска, 
козметичка и трговска стока, друмски моторни во-
зила, делови, прибор и гуми, за моторни возила, 
металопреработувачка и техничка стока (железар-
ска и метална стока, вклучувајќи ги и металните 
производи за градежништво, велосипеди, машини 
за шиење и прибор, инсталационен материјал); 
акустичени апарати и електричен материјал; стак-
ло, порцелан и керамичка стока; фотографски и 
оптички апарати, инструменти и прибор, стоки за 
широка потрошувачка (галантериска и базарска 
стока и играчки, часовници и изработки од благо-
родни метали, производи од гума, каучук и плас-
тични маси, спортски прибор); етирични масла за 
прехранбена индустрија, суровиќ иза пластични 
производи (под низок и висок притисок); преработ-
ки од месо; алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
индустриско-прехранбеки производи (прехранбени 
продукти, деликатеси* производи, млеко и млечни 
производи, леб и печиво, производи врз база на 
шеќер и какао)) тутун, тутунски преработки, кибрк 
и прибор, дрво и дрвни производи) неметални гра-
дежни материјали; обоени метали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 784/68 од 26. П. 1971 година. (484) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 357, страна 361, книга П е запишано след-
ното: Трговската работна организација „Врутокооп" 
— Гостивар е конституирана на 21. П. 1969 година, 
согласно со одлуката бр. 7,14 од 29. V. 1969 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
21. П. 1969 година и одлуката бр. 714 од 29. V. 1969 
година, од одржаната седница на управниот одбор 
на 21. П. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 493/69 од И. Ш. 1971 година. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано под 
фирма: Производно претпријатие „Биљана" — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Бифе експрес во стадионот 
Сарај во село Сарај. Предмет на работењето на би-
фето е служење на безалкохолни пијалоци, пиво 
и слатки. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Производното претпријатие „Биљана" — Скопје, со 
одлуката од одржаната седница на 13. IV. 1971 го-
дина. 

Раководител на бифето е Лука Никаљевиќ. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
557 од 201 VII. 1971 година. (1341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано под 
фирма: Производно претпријатие „Биљана" — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Бифе во базенот Сарај во 
село Сарај. Предмет на работењето на бифето е 
служење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
слатки. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Производното претпријатие „Биљана" — Скопје, со 
одлуката бр. 01-1079 од 20. V. 1971 година, од одр-
жаната седница на 3. IV. 1971 година. 

Раководител на бифето е Лука Никаљевиќ, 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
558 од 20. VII. 1971 година. (1342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишана под 
фирма: „Биљана" — производно претпријатие — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 28 во 
Скопје, (во Основното училиште „Стив Наумов"). 
Предмет на работењето на продавницата е школска 
кантина за продажба на бели печива, безалкохолни 
пијалоци, оригинално пакувани бонбони и грисини. 

Продавницата е основана од работнчкиот совет 
ка „Биљана —.производно претпријатие — Скопје, 
со одлуката бр. 03-8191 од 14. ХП. 1970 година, од одр-
жаната седница на 31. VIII. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Лука Ника-
љевиќ. 

Продавницата број 28 во Скопје ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1015/70 од 8. VII. 1971 година. (1343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 370, книга VI е запишано под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало — Горче Петров — Орга-
низација на здружен труд без својство на правно 
лице — Бифе во Скопје, ул. „Железничка" бр. 6. 
Предмет на работењето на бифето е служење со 
експресни јадења* 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Трговското угостителско претпријатие на големо и 
мало „Снежана" — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 
03-959 од 10. IV. 1971 година, од одржаната седница 
на 11. И. 1971 година. 

Раководител на бифето е Нацекски Михајло. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
639 од 26. VII. 1971 година. (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 850, страна 483, книга IV е запишан под 
фирма: Органско-хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-^ орче" — Скоп1е — Самостојна организа-
ција на здружен труд без својство на правно лице 
деловни простории — Скопје, ул. „Првомајска" бб. 
(во кругот на ОХИС). Предмет на работењето на 
погонот е стопанисување со станбени згради, ста-
нови и деловни простории, сопственост1 на претпри-
јатието. 

Раководител на погонот е Дракуловски Стеван. 
Погонот е основан од Органско-хемиската ин-

дустрија „Наум Наумовски-Борче" — Скопје, со од-
луката бр. 33 од 5. V. 1971 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Дракуловски Стеван, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

653 од 1. VII. 1971 година. (1345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1456, страна 733, книга VI е запишан под 
фирма: Општа земљорадничка задруга „Рамадан 
Агуши" — Качаник — Самостојна организација на 
здружен труд за трговија со својство на правно 
лице — Скопје — Плац за градежен материјал, во 
местото „Шајница", село Сарај, Скопско. Предмет 
на работењето на плацот е продажба на градежен 
материјал, на големо и мало. 

Раководител на плацот е Дануш Ника, 
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Плацот е основан од Самостојната организација 
на здружен труд за трговија со својство на правно 
но лице — Скопје при Општата земљорадничка за-
друга „Рамадан Агуши" — Качаник, со одлуката 
на Советот на работната заедница од 29. IV. 1971 
година. 

Плацот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичната СОЗТ, со својство на правно лице, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
683 од 2,9. VI. 1971 година. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1457, страна 735, книга VI е запишана под 
фирма: „Рамадан Агуши" — општа земљорадничка 
задруга — Качаник — Самостојна организација на 
здружен труд за трговија со својство на правно 
лице — Скопје — Продавница број 2, ул. „140" бр. 
70-а, населба Чаир, Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на брашно. 

Раководител на продавницата е Гани Џевџет. 
Продавницата е основана од Самостојната орга-

низација на здружен труд за трговија со својство 
на правно лице при Општата земљорадничка задру-
га „Рамадан Агуши" — Качаник, со одлуката бр. 
132 од 20. IV. 1970 година на собирот на работните 
луѓе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната СОЗТ, со својство на прав-
но лице, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
683 од 29. VI. 1971 година. (1347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1458, страна 737, книга VI е запишана под 
фирма: Општа земљорадника задруга „Рамадан 
Агуши" — Качаник — Самостојна организација на 
здружен труд за трговија со својство на правно 
лице — Скопје — Продавница број 3 во село Бу-
ковиќ:, СКОПСКО. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на колонијално-прехранбени 
стоки. 

Раководител на продавницата е Демири Фета. 
Продавницата е основана од Самостојната орга-

низација на здружен труд за трговија со својство 
на правно лице при Општата земљорадника за-
дуга „Рамадан Агуши" — Качаник, со одлуката бр. 
134/в од 5. V. 1970 година на собирот на работните 
луѓе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната СОЗТ, со својство на прав-
но лице, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
683 од 29. VI. 1971 година. (1348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1459, страна 739, книга VI е запишана под 
фирма: Општа земљорадничка задруга „Рамадан 
Агуши" — Качаник — Самостојна организација на 
здружен труд за трговија, со својство на правно 
лице — Скопје — Продавница бр. 1, ул. „1210" бр 
1/6 — населба Шуто Оризари — Скопје. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ко-
лонија лно-прехранбени стоки. 

Раководител на продавницата е Николов Јован. 
Продавницата е основана од Самостојната ор-

ганизација на здружен труд за трговија со свој-
ство на правно лице — Скопје при Општата зем-
љорадника задруга „Рамадан Агуши" — Качаник, 
со одлуката бр. 134/2 од 5. V. 1971 година на соби-
рот на работните луѓе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната СОЗТ со својство на правно 
лице. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
683 од 29. VI. 1971 година. (1349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 1277, книга I е запишана под 

фирма: „Технопетрол" — трговска работна органи-
зација за промет со индустриски стоки и нафтени 
деривати на големо и мало — Тетово — Организа-
ција на здружен труд без својство на правно лице 
— Бензинска пумпа со продавница во Скопје, ул. 
„Партизанска" бб, населба Влае. Предмет на рабо-
тењето на бензинската пумпа е продажба на масло 
и мазива и др. потрошувачки материјали. 

Бензинската пумпа е основана од работничкиот 
совет на „Технопетрол" — трговска работна орга-
низација за промет со индустриски стоки и наф-
тени деривати на големо и мало — Тетово, со од-
луката бр. 0201-1039/8 од 24. VII. 1970 година, од 
одржаната седница на 24. VII. 1970 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Олгица 
Иванова. 

Бензинската пумпа со продавница во Скопје ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
892/70 од 15. VI. 1971 година. (1350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 195, страна 449, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Напредок", село Ка-
дино, Скопско — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница во село 
Огњанци. Предмет на работењето .на продавницата 
е продажба, на мало, на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделската задруга „Напредок", село Кадино, 
со одлуката бр. 40 од 19. V. 1971 година од одржа-
ната седница на 15. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Вера Трпковска. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
511 од 20. VII. 1971 година. (1351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишана под 
фирма: Новинско-издавачка куќа за село „Наша 
книга" — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „55" 
бр. 31. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на книжарски стоки, на големо и мало. 

Раководител на продавницата е Петровска 
Мира. 

Продавницата е основана од Новинско-издавач-
ката куќа за село „Наша книга" — Скопје, со од-
луката бр. 1731 од 28. X. 1970 година на работнич-
киот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
414 од 1. VII. 1971 година. (1352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1460, страна 743, книга VI е запишано под 
фирма: Тутунов комбинат — Прилеп — Органи-
зација на здружен труд без својство на правно 
лице — Претставништво во Скопје, ул. „Иво Ри-
бар-Лола" бр. 2 и 4 во 3 кат. Предмет на работе-
њето на претставништвото е склучување на дого-
вори за купопродажба во име и за сметка на ком-
бинатот, а во рамките на неговата регистрирана 
дејност. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Тутуновиот комбинат — Прилеп, со одлу-
ката бр. 41/1 од 14. VI. 1971 година, од одржаната 
седница на 4. IV. 1971 година. 

Раководител на претставништвото е Александар 
Коневски. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Александар Коневски, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
729 од 6. VII. 1971 година. (1353) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 729, книга VI е запишан под 
фирма: Угостителска работна организација „Ме-
тропол" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Ресторан за само-
послуга „Водно" во Скопје, ул. „Железничка" бб. 
Предмет на работењето на ресторанот е продавање 
на храна, бели печива и безалкохолни пијалоци. 

Ресторанот е основан со присоединување на 
Угостителската работна организација „Пелистер" — 
Скопје кон Угостителската работна организација 
„Метропол" — Скопје, со решението Фи. бр. 10/70 
од 9. VII. 1970 година. 

Раководител ^а ресторанот е Гривчевски Гавро. 
Ресторанот за самопослуга „Водно" во Скопје ќе 

го потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
236/70 од 6. VII. 1971 година. (1354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
фирма: Претпријатие за производство на електрич-
на опрема, проектирање и монтажа на постројќи 
„Раде Кончар" — Загреб — Сервисна станица во 
Скопје, ул. „Христо Ботев" бр. 31. Предмет на ра-
ботењето на сервисната станица е: 

— поправка во гарантен и вонгарантен рок, 
монтажа и одржување на сите куќни апарати за 
перење, ладење, греење, климатизација и слично со 
погон на електрика, плин, течно и тврдо гориво; 

— поправка во гарантен и вонгарантен рок, 
монтажа и одржување на електронски и акустич-
ни уреди и апарати; 

— монтажа, одржување и поправка во гарантен 
и вонгарантен рок на апарати и опрема во угости-
телството, трговијата и другите дејности со исти 
погон; 

— монтажа и одржување односно издвојување 
на плински станици, разводни плински мрежи и 
приклучоци, водовод, и електрични мрежи, канали-
зации, ложишта и оџаци; 

— продажба на резервни делови. 
Раководител на сервиената станица е Билиќ 

Фрањо. 
Сервисните станица е основана од Претприја-

тието „Раде Кончар" — Загреб, со одлуката од 19. 
VI. 1970 година. 

Сервионата станица ќе та потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Билиќ Фрањо, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Сервисната станица — Скопје ќе работи во сос-

тав на Самостојната организација на здружен труд 
без својство на правно лице со посебна пресметка и 
своја жиро-сметка — Сервисот за куќански апара-
ти — Загреб, Баштајанова бр. бб. што е во состав 
на Претпријатието „Раде Кончар" — Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 856/70 од 22. VI. 1971 година. (1355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 283, книга П е запишано под 
фирма: Печатница „Просвета" — Куманово — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на прав-
но лице — Претставништво — Скопје, ул. „Дебар-
це" бр. 1. Предмет на работењето на претставниш-
твото е склучување на договори во име и за сметка 
на претпријатието, а во врска со дејноста која вле-
гува во неговиот предмет на работа. 

Раководител на претставништвото е Стојменов-
ски Јордан,. 

Претставништвото е основано од Печатницата 
„Просвета" — Куманово, со одлуката бр. 03-176/2 од 
23. П. 1971 година на работничкиот совет. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 657 од 29. VI. 1971 година. (1356) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 528, страна 1183, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со земјо-
делски производи како и репроматеријали во земјо-
делството „ Ју гогра динар" —1 село Прдејци, Гевге-
лиско — Самостојна организација на здружен труд 
со својство на правно лице — Филијала — Скопје, 
булевар „Крсте Мисирков" бр. 22. Предмет на ра-
ботењето на филијалата е откуп и продажба на 
земјоделски производи, на големо, промет со репро-
материјали за земјоделието. 

Директор на Филијалата е Ѓорѓиевски Лазар. 
Филијалата е основана од Трговското претпри-

јатие за промет со земјоделски производи како и 
репроматеријали во земјоделието „Југоградинар" — 
село Прдејци, Гевгелиско, со одлуката бр. 26 од 25. 
ХП. 1970 година на советот на работната заедница. 

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раз 
должува Ѓорѓиевски Лазар, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
425 од 1. VII. 1971 година, (1357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 446, страна 1230, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 3 на Стовариштето за текс-
тилна и крзнена стока и кожна галантерија — 
Скопје, ул. „27 Март" бр. 7 на „Котекс" импорт-
експорт — Сплит се менува и гласи: „Далма котекс" 
— експорт-импорт — Сплит — Претставништво во 
Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 3 и „Далма ко-
текс" експорт,импорт — Сплит Стовариште за текс-
тилна и крзнена стока и кожна галантерија — 
Скопје, ул. „27 Март" број 7, согласно со решението 
на Окружниот стопански суд Сплит, Фи. бр. 1047 
од 22. X. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
504/70 од 22. VI. 1971 година. (1358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано след-
ното : Досегашниот раководител на Продавницата 
„Метеор" во Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 137, на 
Претпријатието за промет со индустриски стоки 
„Скопски магазин" — Скопје, Танушевски Пејко 
Андон е разрешен од должност и за нов раководи-
тел на истата е назначен Несторова Менка, која 
нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 704 од 27. VII. 1971 година. (1416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
„Вардар" — Скопје, ул. „Белградска" бр. 59, на 
Претпријатието за промет со индустриски стоки 
„Скопски магазин" — Скопје, Ефтимов Јован е 
разрешен од должност и за нов раководител на 
истата е назначен Џевдет Руди, кој нема да биде 
потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
сметано од 22. VI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 706 од 27. VII. 1971 година. (1418) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
„Нов ден" — Скопје, ул. „Белградска" бр. 70-а, на 
Претпријатието за промет со индустриски стоки 
„Скопски магазин" — Скопје. Блаца Рамо е раз-
решен од должност и за раководител на истата е 
назначена Божинкочева Павлина, која нема да 
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биде потписник, бидејќи продавницата ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 707 од 27. VII. 1971 година. (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 690, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Скопје, ул. „135" бр. 4, на Претпријатието за 
промет со индустриски стоки „Скопски магазин" 
— Скопје Џевдет Руди е разрешен од должност. 
За нов раководител е назначен Ставилец Шукри, 
кој нема да биде потписник, бидејќи истата ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 703 од 27. VII. 1971 година. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 354, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на „Југопетрол" — трговско прет-
пријатие за промет со нафта и нафтени деривати 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 15. IX. 1970 година 
се менува и гласи: Трговска работна организација 
за промет со нафта и нафтени деривати „Југопет-
рол" — увоз-извоз — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/70 од 15. VI. 1971 година. (1423) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 426, страна 1163, книга III е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Столарско-
занаетчиската набавно-продажна задруга „Маке-
донија" — Скопје и тоа: Василевски Коце, дирек-
тор и Јордан Костовски, член на управниот одбор, 
им престанува правото за потпишување, бидејки 
се разрешени од должност. 

За нови потписници на Занаетчиско-набавно 
продажната задруга „Македонија" — Скопје се 
назначени со одлуката бр. 219 од 10. VIII. 1970 го-
дина на управниот одбор на задругата, од, одржа-
ната седница на 9. VII. 1970 година следните лица: 
Стојановски Славе, в. д. директор и Георгиев Сто-
јан, член, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Перо Сто-
јановски, член, сметано од 26. XI. 1970 година. 

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

бр. 855/70 и 853/70 од 18. VI. 1971 година. (1424) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 274, страна 1559, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Фабриката за 
кожи и туткал „Гоце Делчев" — Скопје Методија 
Ололовски, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

Му престанува правото за потпишување како 
помошник директор на Зотиќ Александар. 

За нов директор на Фабриката за кожи и тут-
гал „Гоце Делчев" — Скопје е назначен со реше-
нието бр. 86 од 25. IX. 1967 година Александар Зо-
тиќ, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ново-
назначените потписници и тоа: Трајковски Илија, 
технички директор и Груби Хамди, шеф на книго-
водството на фабриката и стариот регистриран пот-
писник Стево Ѓорѓиев, сметано од 2. IV. 1971 го-
дина,. 

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

бр. 345 од 30. VI. 1971 година. (1428) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 679, страна 1011, книга II е запишано след-

ното: Согласно со одлуката на работничкиот совет 
на Претпријатието за производство на електрична 
опрема, проектирање и монтажа на постројки „Ра-
де Кончар" — Загреб, на Претставништвото во 
Скопје се вршат следните промени: 

Досегашната фирма на „Раде Кончар" — Прет-
пријатие за производство на електрична опрема, 
проектирање и монтажа на постројки — Загреб — 
Претставништво во Скопје, се менува и ќе гласи: 
„Раде Кончар" — Претпријатие за производство на 
електрична опрема, проектирање и монтажа на по-
стројки — Загреб — Организација на здружен труд 
— Филијала — Скопје. 

Означената Филијала во Скопје согласно со 
решението У.бр. 12-17959 од 5. X. 1970 година на 
Одделението за инспекции при Собранието на град 
Скопје се преселува од ул. Пат за село Лисиче бб 
— Скопје на кеј „13 Ноември" бб — Скопје. 

Во иднина дејноста на филијалата се проши-
рува и со: продажба на производи од производ-
ната програма на претпријатието; продажба на 
сите сериски производи, потоа продажба на скло-
пови и уреди, апарати за домаќинство, продажба 
на резервни делови; пружање на проектантски ус-
луги врзани за продажбата на производите на прет-
пријатието; водење на регионални складишта на 
производите на претпријатието; пружање сервис 
за производите на претпријатието, а нарочито за 
апаратите за домаќинство, дигалки и дизел-агре-
гати. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1034/70 од 22. VI. 1971 година. (1425) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 771, страна 766, книга VI е запишано след-
ното: Претпријатието за производство1 и трговија 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо 
и мало, и откуп на овошја, за производство на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — 
Скопје, со решението бр. 07-2232 од 25. VI. 1971 го-
дина на Собранието на град Скопје се става под 
присилна управа. 

Со ^рецитираното решение на Собранието на 
град Скопје одборот за присилна управа го сочи-
нуваат следните лица: Ванчо Бил биловски, приси-
лен управник, претседател на присилниот одбор и 
членовите Васил Василевски и Димитар Ат ана-
совски. 

Претпријатието под присилна управа ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и разделжуваат, во грани-
ците на овластувањето, Васко Василевски и Дими-
тар Атанасов, членови на присилниот одбор и Ван-
чо Билбиловски, претседател на присилниот одбор, 
сметано од 20. VII. 1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашните потписници и тоа: Ветеров Ри-

сто, Дам јановска Јорданка и Систанчев Трајан им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 782 од 30. VII. 1971 година. (1427) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 434, страна 269', книга III е запишано след-
ното: Кон Земјоделскиот комбинат „Анска Река" — 
Валандово, се присоединува Земјоделската задруга 
„Беласица" — село Собри, Титоввелешко, со одлу-
ката бр. 02-730 ед 7. IV. 1971 година на работнич-
киот совет на комбинатот донесена по пат на ре-
ферендум и одлуката бр. 02-75 од 16. IV. 1971 го-
дина на задружниот совет на задругата, донесена 
по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 466 од 21. VII. 1971 година. (1430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 595, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Индустриското бонбоњерско таан-
ско претпријатие „Јагода" — Титов Велес, согласно 
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со одлуката бр. 762 од 24. XI. 1970 година на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 4. П. 1970 
година се менува и гласи: Индустриско бонбоњер-
ско таанско претпријатие со трговија на мало и го-
лемо, бонбони, локум и таан за таан-алва „Јагода" 
— Титов Велес. 

Со горецитираната одлука и дејноста на спо-
менатото претпријатие се проширува со трговија 
на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1000/70 од 8. VII. 1971 година. (1433) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Ферија-
лни сојуз на Југославија" Селски извршен одбор 
Сандево, е. Сандево — Скопско" се огласува за не-
важен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта на име Сами Мухарем, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 131, Гостивар. (1478) 

Чек бр. ЕМ 854092 на сума од 980,15 дин. на име 
Борис Мишевски, с. Саракино, Тетово. (1481) 

Уверение за квалификуван работник-текстилец, 
издадено од Училишниот центар за стручно обра-
зование ОХИС — Скопје на име Никола Јанчевски, 
ул. „Гуро Салај" бр. 19, Г. Петров. (1579) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Светлана Димовска, ул. „Хр. Карпош" бр. 55, Ку-
маново. (1580; 

Возачка дозвола бр. 226, издадена од ОВР — 
Тетово на име Крсто Новаковски, ул. „Илинденска" 
бр. 100, Тетово. (3822) 

Оружен лист бр. 1361, издаден од ОВР — Те-
тово на име Авзии Мустафа, е. Ново Село II, Те-
тово. (3823) 

Свидетелство од VI одделение на име Неат Ха-
сани, е. Раковец, Тетово. (3824) 

Свидетелство од IV одделение на име Ејуп Ме-
џит Јахија, е. Сурвич, Тетово. г (3825) 

Работна книшка на име Даринко Алексиќ, Ж и -
то Македонија, Тетово. (3826) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „И. Г. Ковачиќ", 
е. Дедебалци на име Слободанка Стојчевска, с. Де-
дебалци, Битола. (3827) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Раде Цве-
таноски, е. Отрови ја, Прилеп. (3828) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Страшо Пинџур", е. М. Ко-
њари на име Оливера Митреска, ул. „Б. Левата" 
бр. 2, Прилеп. _ (3829) 

Здравствена легитимација на име Нами ја Исла-
моска, ул. „Дабнички завој" бр. 11, Прилеп. (3830) 

Здравствена легитимација на име Василе А. 
Петрески, ул. „Савка Манеска" бр. 2, Прилеп. (3831) 

Свидетелство за завршено VII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кирил и Методи" на 
име Алекса Стојаноски, с. Бело Поле, Прилеп. (3832) 

Регистрација за 1969 година на име Ѓорги То-
доров, ф-ка „Борец" — Т. Велес. (3833) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, гл. 
книга бр. 263/И, дел. бр. 141/66 на име Илинка Ди-
моска. М. Брод. (3834) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение 
на име Лазе Василев, ул. „Бл. Леов" бр. 16, Т. Ве-
лес. <3835) 

Уверение за квалификуван возач на име Ко-
стадин Коцев, ул. „П. Минов" бр. 24, Т. Велес. (3836) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ице Дангов, ул. „Солунска" бр. 20., 
Битола. (3837) 

Свидетелство од V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Р. Левката" — Прилеп на име Менка Ни-
колоска, ул. „Егејска" бр. 104, Прилеп. (3839) 

Диплома издадена од Средно' земјоделското учи-
лиште „К. Пул изов" — Валандово на име Бошко 
Конески, с. Мажучишта, Прилеп. (3840) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Рампо Левката" — Прилеп 
на име Менка Илиоска, ул. „5-та прилепска бри-
гада" згр. 4/10 стан, Прилеп. (3841) 

Здравствена легитимација на име Вера Влаи-
сављевиќ, ул. „Б. Кидрич" згр. 16, стан 6, Прилеп. 

Здравствена легитимација на име Саиде Беја-
дини, е. Раковец, Тетово. (3844) 

Здравствена легитимација на име Џемиле Су-
лејмана, ул. „Полог" бр. 13, Тетово. (3845) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Илија Дукоски, е. Доброте, Гостивар. (3846) 

Свидетелство за положен испит — шофер, из-
дадено од Собранието на општина Битола на име 
Алексо Ц. ѓорѓиевски, ул. „Цар Самоил" бр. 236, 
Битола. (3847) 

Здравствена легитимација на име Тони Нау-
мовски, е. Кременица, Битола. (3848) 

Здравствена легитимација бр. 120883, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Ана Пациноска, ул. „Д. 
Наредником бр. 41, Прилеп. (3849) 

Здравствена легитимација бр. 120882, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Гордана Пациноска, ул. 
„Д. Наредникот" бр. 41, Прилеп. (3850) 

Диплома за квалификуван книговезец, издадена 
од УЗУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Сто-
јан Димитриевски, Скопје. (3852) 

Диплома за квалификуван книговезец, издадена 
од УЗУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Ван-
чо Божиновски, Скопје. (3853) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Зурефа Идриз, Скопје. (3854) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Осмолетката „Јане Сандански" — Скопје 
на име Милка Глигорова, Скопје. (3855) 

" Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Аница Глигорова, Скопје. (3856) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сали Идриз, Скопје. (3857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на не Нада Мерџановска, Скопје. (3858) 

Индекс бр. 14242, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Даница Петрова, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ве-
са Панова, Скопје. (3860) 

Диплома за завршен испит, издадена од Сред-
ио рударско-геолошко техничко училиште во Про-
биштип на име Веса Панова, Скопје. (3861) 

Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на име 
Олга Аргуљевека, Скопје. (3862) 

Индекс бр. 2806, издаден од Градежно-архитек-
тонскиот факултет — Скопје на име Благоја Сто-
јановски, Скопје. (3863) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Климент Охридски" — 
Скопје на име Мирко Бошковски, Скопје. (3864) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Бранко, Аница и Томе Петрови, 
Скопје. (3865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Симоновски, Скопје. (3866) 

Оружен лист бр. 584, издаден од ОВР — Скопје 
на име Рамиз Љутфију, Скопје. (3867) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ЕМУ ЗУ С „Коце Металец" — Скопје на име Славе 
Ковачевски, Скопје. (3868) 

Индекс бр. 364/69, издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Владимир Велковски, Скопје. (3869) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на ие Александар Јованов, Скопје. (3870) 

Индекс бр. 12325, издаден од Економскиот фа -
култет — Скопје на име Стојче Тодоровски, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Васил Николов, Скопје. (3872) 

Оружен лист бр. 3906, издаден од УВР — 
Скопје на име Феим Камбери, Скопје. (3873) 
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Индекс бр. 5042, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Митко Стојанов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гани Тахири, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Митева и Тодор, Славица и 
Зоран Георгиева Скопје. (3876) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван работник — возач, издадено од Собранието на 
општината на град Скопје на име Методи Стоја-
новски, Скопје. (3877) 

Оружен лист бр. 200, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Боро Колевски, Скопје. (3878) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ники Кирјазова, Скопје. (3879) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симе Кондовски, Скопје. (3880) 

Индекс бр. 2264, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Сарајево на име Сулејман Абулил, 
Скопје. (3881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тони Апостоловски, Скопје. (3882) 

Уверение за положен стручен испит — стакло-
резач, издадено од УЗУС „Димитар Влахов" — 
Скопје на име Митко Трајковски, Скопје. (3883) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Ивановски, Скопје. (3884) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шемши Мемет, Скопје. (3885) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на <име Баева Пепиќ, Скопје. (3886) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Ука, Скопје. (3887) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Евдокија Петровска, Скопје. (3888) 

Индекс бр. 7397, издаден од Правниот факултет 
— Скопје на име Никола Кајчевски, Скопје. (3889) 

Индекс бр. 18180, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Верка Петкова, Скопје. 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
ЕМУЗУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Ни-
кола Ѓорѓиевски, Скопје. (3891) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Димовски, Скопје. (3892) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кумрија Куртишева, Скопје. (3893) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Владимир Назор" — Скопје 
на име Бебека Каптелова, Скопје. (3894) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Вукашин Ристески, Скопје. (3895) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Јаневски, Скопје. (3896) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—-
Скопје на име Олга Трнинковска, Скопје. (3897) 

Индекс бр. 5533, издаден од Електромашинскиот 
факултет — Скопје на име Душан Николаевски, 
Скопје. (3898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанка Јаневска, Скопје. (3899) 

Барира« чек бр. СЕ 151172 на сума од 5.000 
н. дин. за подигање гориво од „Југопетрол" — 
Скопје на Претпријатието за водовод и канализа-
ција — Скопје. (3900) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Серафим Коцуловски, Скопје. (3901) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петкана Наумовска, Скопје. (3902) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Алек-
сандар Малиновски, Скопје. (3903) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Патраклиев, Скопје. (3904) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „К. Ј.-Питу" — Скопје на 
име Момчило Добросављевиќ, Скопје. (3905) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ружа Петровска, Скопје. (3906) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленка Пекева, Скопје. (3907) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Китановски, Скопје. (3908) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за работни односи на Институтот 

за тутун — Прилеп распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на работници 

1. Еден секретар — правник 

У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат завршено правен факултет; 
— кандидатите со пониска просечна оценка од 

8 не доаѓаат предвид, а предност ќе имаат канди-
дати со највисока просечна оценка. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите со потребните документи се доставу-
ваат во Секретаријатот на Институтот за тутун — 
Прилеп. 

Од Комисијата 
за работни односи 

Врз основа на член 83 и 87 од статутот на Учи-
лиштето за ученици во стопанството „Кочо Рацин" 
— Битола и член 29 и 36 од Правилникот за избор 
на органи во истото училиште, Конкурсната коми-
сија за избор на директор на училиштето, распи-
шува 

К О Н К У Р С 
за избор на директор на училиштето (реизбор) 

У с л о в и : Високо образование со завршен еден 
од наставните факултети или друг факултет од 
струките што се застапени во училиштето, поло-
жен стручен испит и најмалку 8 години практика 
во просветна струка, од кои 5 на раководно работ-
но место, во просветна струка; 

више образование општообразовна или друга 
виша стручна школа од струките што се застапени 
во УЗУС, положен стручен испит и најмалку 10 
години во просветна струка од кои 7 на раководни 
работни места во просветата. 

При изборот предност имаат кандидатите, кои, 
покрај наведените услови се истакнуваат со педа-
гошка, организациона и општествено-политичка деј-
ност. 

Кон молбата таксирани со 1 динар таксен-! 
марка, во која кандидатот е должен да даде ос-
новни податоци за својата досегашна дејност се 
приложуваат и следните документи: 

1) доказ за школската подготовка во оригинал 
или оверен препис и доказ за положен стручен 
испит; 

2) уверение за државјанство; 
3) уверение дека не е под истрага; 
4) уверение дека по член 43 од Основниот за-

кон за установите не му е изречена забрана за вр-
шење должноста директор; 

5) уверение за здравствената состојба, ако има 
прекин во работната практика подолг од 6 месеци; 

6) согласност од работната организација дека 
може да конкурира. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ" и во тој рок се 
примаат молби секој ден од 7 до 14 часот, во се-
кретаријатот на Училиштето или преку пошта. 

Некомплетираните и ненавремено доставените 
документи нема да се земат во разгледување. 

За извршениот избор кандидатите навреме ќе 
бидат известени. 

Од Конкурсната комисија 
при Училиштето 
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Советот на Клиниката за детски болести на 
Медицинскиот факултет во Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на директор на клиниката (реизбор) 

Услови: Лекар специјалист по педијатрија — 
наставник на Медицинскиот факултет. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Комисијата за избор на директор на Кли-
никата за детски болести, улица „Водњанска" бр. 
17 — Скопје. 

С О Д Р Ж И Н А 

Работната заедница на Медицинско-педагошкото 
советувалиште — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на директор (реизбор) 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работни односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и посебните услови предвидени со статутот 
и правилникот за систематизација на работните 
места на Медицинско-педагошкото советувалиште 

Скопје. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 

— Скопје Советот на Шумарскиот институт 
распишува 

К О Н К У Р С 
за избор во следниве звања: 

1. Во Отсекот за заштита на шумите и нивните 
производи: 

а) Еден научен советник; 
б) Еден виш научен соработник. 
2,. Во Отсекот за испитување на растот и при-

растот со уредување на шуми: 
а) Еден виш научен соработник. 
3. Во Отсекот за генетика, селекција и семе-

нарство: 
а) Еден виш научен соработник. 
4. Во Отсекот за мелиорација и конверзија на 

деградирани шуми и шикари: 
а) Еден научен соработник. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за организација на научните 
дејности. 

Пријавите се поднесуваат до Шумарскиот ин-
ститут — Скопје, Енѓел сова 2, во рок од 15 дена 
по објавувањето на овој конкурс. 

Кон пријавите треба да се приложи: 
— куса биографија, 
— препис од дипломата за академски степен, 
— список на научните и стручните трудови, ка-

ко и самите трудови. 

Од Конкурсната комисија 

Страна 

Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот стопански развиток 
на недоволно развиените краишта за 
1971 година — — — — — — — — 449 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата нг, општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Одлука за пристапување кон утврдување 
на нов катастарски приход во Социјали-
стичка Република Македонија — — — 449 

1 Одлука за одобрување на Програмата на 
Републичкиот фонд за води за користе-
ње на средствата за финансирање на дел 
од изградбата на пороите во мелиоратив-
ните системи од средствата на Соција-
листичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството за 1972 година 449 
Одлука за одобрување на Програмата на 
Републичкиот фонд за патишта за тро-
шење на средствата на Социјалистичка 
Република Македонија за инвестиции во 
стопанството во 1972 година за финан-

I сирање на патната мрежа — — — — 450 
Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Републичкиот фонд за води за 
1971 година — — — — — — — — 450 
Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 

.води за 1972 година — — — — — 450 
'Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот суд во Скопје — — — — — 450 
Заклучоци за тутунското стопанство во 
СР Македонија — — — — — — — 450 
Заклучоци за индивидуалното земјодел-
ство во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 452 
Одлука за определување премија за 
кравјо и овчо млеко — — — — — 454 

Исправка на методологијата за искажу-
вање на потребните податоци од страна 
на учесниците во самоуправните спогод-
би, одделните општествени договори и 
општествениот договор за организациите 
на здружен труд во стопанството — — 454 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

^Одлука за обезбедување на организација 
за вршење на стручните, финансиските 
и административните работи во врска со 
спроведувањето на задравственото оси-
гурување — — — — — — — — 454 
Одлука за привремено определување 
правата и обврските на осигурените и не-
осигурените лица на здравствено осигу-
рување и задолжителните видови на 
здравствена заштита — — — — — 454 
Одлука за привремено регулирање на ос-
новиците и плаќањето на висината на 
придонесите за здравственото осигурува-
ње на одделни категории осигуреници 455 
Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените ли-
ца — земјоделци — — — — — — 455 
Одлука за ставање вон сила на Одлука-
та за износите на придонесите за здрав-
ствено осигурување за одделни катего-
рии на осигурени лица за 1972 година и 
Одлука за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравствена заштита на 
уживателите на пензија и инвалиднина 456 
Одлука за изменување и дополнување на 
Рдлуката за привремено регулирање на 

'одделни прашања во врска со финанси-
рањето на здравственото осигурување, 
финансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување на работ-
ниците — — — — — — — — — 456 


