
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 6 февруари 1974 
С к о п ј е 

Број 2 Год. X X X 

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

12. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за 
ловство („Службен весник на СРМ" бр. 5/73), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ 
ПАРИЧНА НАГРАДА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕ-

ПУБЛИКАТА ЗА УНИШТЕНИ ВОЛЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се регулира начинот и ус-

ловите за исплатување на парична награда од 
средствата на Републиката за уништени волци 
(парична награда). 

Член 2 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство паричната награда ја исплатува врз ос-
нова на комисиски записник составен од општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
ловството. 

Член 3 
Записниците од претходниот член се доставу-

ваат до Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство еднаш месечно со список за сите 
лица кои стекнале право на паричната награда. 

Списокот, покрај името, презимето и адреса на 
лицата што стекнале право на парична награда, 
содржи и податоци за бројот на уништените вол-
ци, волчици или волчиња во легло. 

Член 4 
Лицето што бара парична награда должно е 

на општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ловството, да му ја поднесе на увид 
кожата на уништениот волк (волчица) во рок од 
15 дена од денот на уништувањето, односно да под-
несе на увид живо или мртво волче во легло или 
да поднесе потврда за предаден волк, волчица, вол-
че во легло на зоолошките градини во СР Маке-
донија односно на Природонаучниот музеј на Ма-
кедонија. 

Член 5 
До колку постои сомневање за потеклото за 

поднесената кожа од волк (волчица), односно за 
поднесеното волче во легло, на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на ловството, 
лицето што бара парична награда му поднесува 
доказ од соодветна научна односно стручна орга-
низација дека се работи за уништен волк (волчица) 
или волче во легло. 

Член 6 
По извршениот преглед се врши обележување 

на кожата на тој начин што при коренот на опаш-
ката се дупчат три дупки во пречник од 1 см по-
ставени во облик на равностран триаголник. 

Обележувањето на волче во легло се врши со 
отсечување на ушите. 

Отсечувањето на ушите се врши само на оте-
пано волче. 

Член 7 
По извршениот преглед и обележување на ко-

жата, односно отсечување на ушите на волче во 
легло, органот составува записник. 

Кон записникот се прилага и потврдата за про-
даден волк, волчица односно волче во легло од 
Зоолошката градина или Природонаучен музеј. 

Со записникот се утврдува: 
— име и презиме и адресата на лицето кое го 

извршило уништувањето, односно фаќањето на вол-
кот или волче во легло; 

— датум и место на уништувањето или ф а ќ а -
њето; 

— начин на кој е извршено уништувањето или 
фаќањето; 

— број и потекло — волк, вол чица или волче 
во легло. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен ве-
сник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-1890/2 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

13. 
Врз основа на член 38 од Законот за ловство 

(„Службен весник на СРМ" бр. 5/73), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ВОДЕЊЕТО НА КАТАСТАР 

НА ЛОВИШТА 

Член 1 
Катастарот на ловиштето содржи податоци за 

површината, ловностопанските објекти и опремата 
на ловиштето. 

Катастарот на ловиштето се води според об-
расците „КЛ-1" „КЛ-2, кои се составен дел на овој 
правилник. 

Член 2 
Катастарот на ловиштето се води поодделно за 

секое ловиште. 
Запишувањето на податоците во катастарот на 

ловиштето се врши со машина за пишување или 
со мастило. 

Член 3 
Промените во катастарот се вршат еднаш го-

дишно и тоа најдоцна до 1. III. во годината. 
Промените се вршат со црвено мастило. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Број 09-1890/2 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 
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СР МАКЕДОНИЈА Образец КЛ-1 
ОПШТИНА 
Назив на ловиштето Формат 210/300 м.м. 
Намена на ловиштето 
Корисник на ловиштето 

КАТАСТАР НА ЛОВИШТА 

— површина — 

1. Површина на ловиштето — вкупно ха 
а) Ловно продуктивна површина — вкупно ха 

— ораници ха 
— ливади и пасишта ха 
— шуми ха 
— шамак ха 

2. Ловно непродуктивна површина — вкупно х а 
— езера и акумулации ха 
— реки, канали и слично ха 
— други површини ха 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Реден 
број 

КАТАСТАР НА ЛОВИШТАТА 

Ловнотехнички објекти и опрема — 

Вид на објектот Единична мера 

Образец КЛ-2 

Формат 210/300 м.м. 

Количина 

1. Стопански згради (броја) м2 

2. Ловечки куќи (броја) м2 

3. Ловечки колиби (броја) м2 

4. Волиери за дивеч (броја) м2 

5. Зимовалишта (броја) м2 

6. Оградени ловишта (должина на ограда км/ха) 
7. Магацин за храна (броја) м2 

8. Хранилишта (броја) 
9. Поилишта (броја) 

10. Солишта (броја) 
11. Чеки (броја) 
12. Ловечки стази км 
13. Инкубатори (броја) капацитет 
14. Ваљаоници (броја) капацитет 
15. Батерии (броја) капацитет 

ЗАБЕЛЕШКА: 

14. 
Врз основа на член 60 од Законот за ловство 

(„Службен весник на СРМ" бр. 5/73), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ТРОФЕЈНИОТ ЛИСТ 

Член 1 
Трофеен лист е јавна исправа за сопственоста 

и за спортската вредност на трофеите од уловениот 
дивеч и се издава по постапката и содржината 
утврдени со овој правилник. 

Член 2 
Трофеен лист се издава само за уловен дивеч 

и тоа на лице кое го извршило ловот. 

Член 3 
Трофеј ниот лист се издава на лицето од прет-

ходниот член, ако истото имало дозвола за врше-
ње на лов. 

Член 4 
Трофеен лист се издава за следните трофеи: 
1. рогови со дел од главата на: еленот, срнда-

чот, дивојарецот, дивокозата, муфлонот и козо-
рогот; 

2. заби од дивиот нерез (сечачи и брусачи); 
3. череп од мечката, волкот, рисот и дивата 

мачка; 
4. кожа од мечката, волкот, рисот и дивата 

мачка. 
Член 5 

За издавање на трофејниот лист претходно се 
врши оценка на спортската вредност на трофејот. 

Член 6 
Спортската вредност на трофејот се изразува 

во поени. 
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Бројот на поени се утврдува со измерување и 
оценка на одделните елементи на трофејот според 
методата и мерилата по меѓународната формула. 

Член 7 
Оценувањето на спортската вредност на тро-

фејот може да го врши стручно лице или лице кое 
има положен посебен испит за оценување на тро-
феи при Сојузот на ловечките друштва на Маке-
донија. 

Член 8 
Трофејниот лист содржи: назив и место на ор-

ганизацијата во чие ловиште е уловен дивечот, 
име и презиме, место на живеење и држава на ли-
цето кое го извршило ловот, дата на извршувањето 
на ловот, назив на ловиштето и месноста каде ди-
вечот е уловен, вид на уловениот дивеч и утврде-
ната вкупна спортска вредност на трофејот. 

Член 9 
Организацијата што стопанисува со ловиштето 

во кое е уловен дивечот, го издава трофеј ниот лист 
според обрасците кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 10 
Трофејниот лист се издава за секој трофеј од 

дивечот во два еднообразни примероци од кои ед-
ниот примерок се дава на лицето кое го извршило 
ловот. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 09-1890/2 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

Образец — 1 
За трофеј од еленот 
(формат 10 X 15 см) 

11 I лп о рфпанг"!̂  

левиот 
1. Должина на 

десниот 
рог см. 0,50 

левиот 
2. Должина на надочник см. 0,25 

десниот 

левиот 
3. Должина на 

десниот 
средњак см. 0,25 
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левиот 
1. Должина на рог 

десниот 

см. 1 

левиот 
2. Обем на рог 

десниот 
см. 1/1 

3. Распон на роговите см. 0,5 

Елементи за оценување убавината на роговите Можен број 
поени до 

4. Број на роговите 3 

5. Прстенасто^ на роговите 3 

6. Кривина на роговите 3 

Оцена на роговите — вкупно: 

Рег. бр. 
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Образец бр. 6 

За трофеј на нерез 
(Формат 10 X 15 см.) 

(Прва насловна страна) 
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Образец бр. 8 

За трофеј од волк 
(Формат 10 X 15 см.) 

(Прва насловна страна) 
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Образец бр. 9 

За трофеј од рис 
(Формат 10 X 15 см.) 

(Прва страна) 
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Образец бр. 10 

З а трофеј од дива мачка 
(Формат 10 X 15 см) 

(Прва насловна страна) 

1 

I 
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15. 
Врз основа на член 69 од Законот за ловство 

(„Службен весник на СРИ" бр. 5/73), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

НА ЛОВОЧУВАРИ 

1. Легитимацијата со која се утврдува својство-
то на ловочувар се издава според образецот кој е 
составен дел на ова упатство. 

2. Легитимацијата ја издава организацијата што 
го назначува ловочуварот. 

3. Легитимацијата на ловочувар има формат 
70 X 100, со тврди корици зелено обоени. 

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

Број 09-1890/2 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

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

О Б Р А З Е Ц 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛОВОЧУВАР 

(Прва страна на корицата) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
НА ЛОВОЧУВАР 

(Втора страна на корицата) 

Фотографија големина 6 X 4 см. 

(своерачен потпис) 

(Трета страна на внатрешниот лист) 

(назив на организацијата што ја издава легити-
-9 

маци јата) (име и презиме на ловочуварот) 

е овластен да обавува ловочуварска дејност предви-
дена со Законот за ловство. 

Ден 19— година 
во 

(Потпис на одговорното лице) 
М. П. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА З О Р НА МАКЕДОНИЈА 

5. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 7 и член 

34 од Статутот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Сове-
тот на-Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците на Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1974 ГОДИНА 

Финансирањето на Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија за првото тримесечје од 1974 година ќе 
се врши сразмерно на просечно остварените прихо-
ди на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците на Македонија во 1973 
година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-282/1 
26 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Томе Дракулевски, е. р. 

6. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73) и точката III став 2 
од Одлуката за начинот на спроведувањето на 
здравственото реосигурување на работниците и за 
формирање Фонд на здравственото реосигурување 
на работниците („Службен весник на СРМ" бр. 
10/72), Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Македо-
нија, на седницата одржана на 26 декември 1973 
година, донесе 

Т А Р И Ф А 
НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1974 ГОДИНА 

Премиите за реосигурување на ризиците по од-
нос на трошоците за здравствената заштита опре-
делени со Одлуката за начинот на спроведувањето 
на здравственото реосигурување на работниците и 
за формирање Фонд на здравственото реосигуру-
вање на работниците, се пресметуваат по стапките 
определени со оваа тарифа. 

I I 
Премиите за здравственото реосигурување (во 

натамошниот текст: премии за реосигурување) из -
несуваат: 

— 0,14% за реосигурување на ризикот на еле-
ментарни непогоди; 

— 0,16% за реосигурување на ризикот на ма-
совни несреќи; и 

— 0,20% за реосигурување на ризикот на ма-
совни епидемии. 
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III 
Премиите за реосигурување се пресметуваат од 

основицата што ја сочинуваат вкупните приходи по 
одбитокот на надоместокот за реосигурување и пре-
несениот вишок на приходи по завршната сметка 
од претходната година, по единствена стапка од 
0,50°/о. 

IV 
Премиите за реосигурување по стапките опре-

делени со оваа тарифа се пресметуваат и уплату-
ваат месечно наназад. 

V 
Конечна пресметка на премиите се врши на 

крајот на годината со завршната сметка. 

VI 
Заедниците на здравственото осигурување на 

работниците пресметаните премии за реосигурува-
ње ги уплатуваат во полза на жиркз-сметката на 
Фондот на здравственото реосигурување на работни-
ците до 20-ти во месецот за изминатиот месец. 

VII 
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-283/1 
26 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Томе Д раку левски, е. р. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА З О З НА МАКЕДОНИЈА 

7. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Советот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците на Македонија, на седницата 
одржана на 25 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1974 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на Сојузот на заедниците на 

здравственото осигурување на земјоделците за пр-
вото тримесечје од 1974 година ќе се врши сраз-
мерно на просечно остварените приходи на Соју-
зот на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците на Македонија во 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-78/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, е. р. 

8. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 од Ста-
тутот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Советот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците на Македонија, на седницата 
одржана на 25 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ НА 
СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
Во Одлуката за формирање и работење на 

Фондот на солидарноста на здравственото осигу-
рување на земјоделците („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/72), во точката IV се додава нов став 2 кој 
гласи: „Основицата за пресметување и плаќање на 
придонесот за Фондот на солидарноста од став 1 
на оваа точка, не може да биде помала од 60% од 
вкупно остварените придонеси за здравственото 
осигурување". 

Во ставот 2 од истата точка, кој станува став 3, 
зборовите „претходниот став" се заменуваат со збо-
ровите „став 1 и 2 на оваа точка". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1973 година. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-75/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, е. р. 

9. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73) и точката III 
став 2 од Одлуката за начинот на спроведувањето 
на здравственото реосигурување и за формирање 
Фонд на здравственото реосигурување на земјодел-
ците („Службен весник на СРМ" бр. 10/72), Советот 
на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на земјоделците на Македонија, на седни-
цата одржана на 25 декември 1973 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Премиите за реосигурување на ризиците но 

однос на трошоците за здравствената заштита оп-
ределени со Одлуката за начинот на спроведува-
њето на здравственото реосигурување на земјодел-
ците и за формирање Фонд на здравственото рео-
сигурување на земјоделците, се пресметуваат по 
стапките определени со оваа тарифа. 

И 
Премиите за здравственото реосигурување (во 

натамошниот текст: премии за реосигурување) изне-
суваат : 
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— 0,10% за реосигурување на ризикот на еле-
ментарни непогоди; 

— 0,20% за реосигурување на ризикот на ма-
совни несреќи; 

— 0,50% за реосигурување на ризикот на ма-
совни епидемии. 

III 
Премиите за реосигурување се пресметуваат од 

основицата што ја сочинува вкупниот приход од 
придонесите за здравственото осигурување на зем-
јоделците, по единствена стапка од 0,80%. 

IV 
Премиите за реосигурување по стапките опре-

делени со оваа тарифа се пресметуваат и уплату-
ваат месечно наназад. 

Конечна пресметка на премиите се врши на 
крајот на годината со завршната сметка на Фондот. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците пресметаната премија за реосигуру-
вање ја уплатуваат во полза на жиро-сметката на 
Фондот на здравственото реосигурување на земјо-
делците до 20-ти во месецот за изминатиот месец. 

1. За работниците вработени к а ј приватни ра-
ботодавци: 
— неквалификувани 
— полуквалификувани 
— квалификувани 
— висококвалификувани 

2. За домашните помошнички 
3. За лицата на доброволна 

практика (волонтери) 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

750 динари 
900 динари 

1.050 динари 
1.250 динари 

750 динари 

1.050 динари 

01-бр. 752/5 
24 декември 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

11. 
Врз основа на член 46 точка 1 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 7 декември 1973 го-
дина, донесе 

VI 
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-76/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, е. р. 

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

10. 
Врз основа на член 46 точка 1 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес, Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Титов Велес, на седницата одржана на 24. XII. 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ НЕОП-
ФАТЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ТАКВИ ОСНОВИЦИ ОД СОВЕТОТ НА СОЈУЗОТ 
НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Во точката I, во потточките 1, 2 и 4 од Одлу-

ката за утврдување на основиците за пресметување 
придонесот за здравственото осигурување на од-
делни категории осигуреници неопфатени со Од-
луката за утврдување на такви основици од Со-
ветот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/73) се изменуваат паричните износи 
под кои не можат да се договорат основици за пре-
сметување на придонес на здравствено осигуру-
вање и ќе изнесуваат: 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАТА, КОИ ШТО 
ПОКРАЈ ЗАНАЕТЧИСКАТА ОБАВУВААТ И ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ, МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ 
ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

1. Лицата кои што покрај занаетчиската оба-
вуваат и земјоделска дејност, можат да се опреде-
лат за здравствено осигурување на земјоделците 
под услов тие дејности да ги обавуваат во селата, 
населените места и помалите градови на подрач-
јето на Заедницата, освен во градовите Титов Ве-
лес и Кавадарци. 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

01-бр. 728/3 
7 декември 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

12. 
Врз основа на член 88 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71) и член 45 став 3 од Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Титов Велес, Собранието на З а -
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Титов Велес, на седницата одржана на 
24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците за 1974 година, се утвр-
дува на 7,30% на личниот доход и другите при-
мања, што служат за утврдување на пензискиот 
основ изразен во бруто износ, од кои: 
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а) За задолжителни видови на здравствена за-
штита — на 2,50%, 

б) За здравствена заштита и други права од 
здравственото осигурување што ги обезбедува Заед-
ницата во поголем обем од предвиденото со Зако-
нот — на 4,80%. 

2. Стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај повреда на работа и профе-
сионално заболување се утврдува на 0,70%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

01 бр. 752/1 
24 декември 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

13. 

Врз основа на член 88 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71) и член 45 точка 5 од Ста-
тутот на Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Титов Велес, 
на седницата одржана на 24 декември 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Стапката за задолжително издвојување на 

средствата во резервниот фонд на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ти-
тов Велес за 1974 година се утврдува на 3% од 
вкупните приходи на Заедницата. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

01 бр. 752/2 
24 декември 1973 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП 

14. 

Врз основа на член 152 и 214 од Статутот па 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Штип, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1974 година, се определува во височина 
од 7,25% од бруто личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита — од 2,80%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и доу-
гите права од здравствено осигурување — од 4,45%. 

Тарифата на придонес за здравствено осигуру-
вање за случај на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се определува во висо-
чина од 0,5% од основицата од која се пресмету-
ваат придонесите за здравствено осигурување пред-
видени во став 1 на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во сттзанство се определува по стапка во 
височина од 20% од нето личниот доход, односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

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

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заводите за вработување за паричниот 
надоместок на привремено безработните лица и на 
уживателите на пензија се определува на 10,13% 
од нето примањата. 

За лицата пријавени во Заводот за вработува-
ње основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во време за кое се плаќа при-
донесот за здравствено осигурување. 

АКО ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е пресметан придонесот за здравствено оси-
гурување. 

Член 4 
За лица кои работат по дело ќе се плаќа при-

донес за здравствено осигурување за случај на 
несреќа на работа по стапка од 0,70% од исплате-
ниот надомест. 

Член 5 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението (во натамошниот текст: За -
конот) и другите општи акти на Заедницата, осно-
вицата за пресметување на придонесите е опреде-
лена во нето износ, придонесите за здравствено 
осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стап-
ки, односно според тарифата пресметана за приме-
на на нето личните доходи, односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите придо-
неси од личниот доход или истите се плаќаат по 
други стапки по кои придонесот се пресметува и 
се плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. / 
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Член 6 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

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

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатница согласно со од-
редбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатница во 
смисла на член 38 од Законот за службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 7 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат 

обврзниците на начин утврден со закон, со Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Штип и другите општи акти на 
Заедницата. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

усвојувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 
година и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 02-11/3 
25 декември 1973 година 

Штип 
Претседател, 

Миха јло Арсов, е. р. 

15. 
Врз основа на член 152 и 214 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Штип, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување^ во 

постојан месечен износ за 1974 година се плаќаат 
и тоа: 

1. За учениците во стопанството односно за уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или к а ј приватниот работодавец — во из-
нос од 10,00 динари за несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести. 

2. За лица кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, а кои на тие работи работат 
на јмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари 
од кои: 

— износот од 21,80 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 35,10 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување; 

— за несреќа на работа — 4,10 динари. 
3. За уживателите на постојана државна по-

мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет — во износ од 61,00 динари, од кои: 

— износот од 23,70 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствената за-
штита; 

— износот од 37,30 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

4. За членовите на семејствата на југословен-
ските држав јани во странство, кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во коза 
работат или според меѓународна спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале ж и -
веалиште на територијата на оваа заедница, во из-
нос по член од 36,30 динари, од кои: 

— износот од 22,40 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 13,90 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

5. За лицата кои учествуваат на младински ра -
ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — во износ од 61,00 динари, од кои: 

— износот од 21,80 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување; 

— износот од 35,10 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување; 

— износот од 4,10 динари — на име придонес 
за здравствено осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

6. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука, логорување — во износ од 10,00 динари на 
име придонес за здравствено осигурување за случај 
на несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести. 

7. За лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на извршување на задачите на територијалната 
одбрана — во износ од 10,00 динари на име при-
донес за здравствено осигурување во случај на 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести. 

8. З а учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — во износ 
од 10,00 динари, и тоа само на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

9. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги органи-
зира заводот за вработување — во износ од 10,00 
динари, и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести. 

10. За лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време — во износ од 10,00 
динари, и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување во случај на несреќа на работа и з а -
болување од професионални болести. 

11. За лицата — припадници на доброволните 
организации на противпожарната заштита — во 
износ од 10,00 динари и тоа на име придонес за 
здравствено осигурување во случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

усвојувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 
година и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 02-11/5 
25 декември 1973 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов« е. р. 
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16. 
Врз основа на член 123 и 214 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Штип, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Износот на помошта за спрема на новородено 

дете, ќе се исплатува на осигурените лица на тери-
торијата на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Штип по 200 динари. 

II 
На осигурениците осигурени за сите осигурени 

случаи, им припаѓа помош за спрема на новородено 
дете и тоа: 

1. осигуреник-жена; 
2. осигуреник-маж, во случај на породување на 

брачната другарка која е осигурена како член на 
семејството; 

3. осигуреник, во случај на породување на 
друго женско лице кое е осигурено како член на 
домаќинството, ако осигуреникот пред породување-
то исполнувал услов од претходно осигурување; 

4. помош за новородено дете припаѓа и во слу-
ча ј на породување на женски член на домаќин-
ството на кој му е обезбедена здравствена заштита 
додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на 
воениот рок; 

5. помош за новородено дете припаѓа за дете 
родено во рок од 10 месеци од денот на смртта 
на осигуреникот односно после разводот на бракот 
со осигуреникот; 

6. помош за новороденче припаѓа и за вонбрач-
но дете, ако татковството е утврдено со правосилна 
судска пресуда; 

7. помош за спрема на новородено дето припаѓа 
и за дете до 6 месеци усвоено, ако за детето по-
мош за спрема не е исплатена. 

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

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 годи-
на, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-11/7 
25 декември 1973 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, е. р. 

17. 
Врз основа на член 126, 127 и 214 од Статутот 

на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Штип, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА 
ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во случај на смрт на осигурено лице припаѓа 

надоместок на трошоци за закоп и тоа: 
— на личен осигуреник или член на фами-

лијата постар од пет години — 1.000 динари, 
— на член на фамилијата до навршени пет 

години — 800 динари. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурени лица надвор 

од подрачјето на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Штип, ќе се исплату-
ва спрема одлука на заедницата на здравственото 
осигурување каде се врши закоп на осигуреното 
лице, ако е поповолно за него. 

Член 3 
Надоместок на трошоците за закоп на осигурено 

лице умрено во странство за време додека бора-
веле таму, се определува и исплатува во висина на 
стварните трошоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Во случај на смрт на осигуреник им припаѓа 

на членовите на семејството, ако осигуреникот до 
својата смрт ги издржувал, посмртна помош во 
еднострук износ во висина од основот за надомест 
на личниот доход од претходната година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето,^ ќе се применува од 1 јануари 1974 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 02-11/8 
25 декември 1973 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, е. р. 

18. 

Врз основа на член 121 и 124 од Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Штип, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Штип, 
на седницата одржана на 25 декември 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 
ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

I 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствена заштита на осигурените лица изне-
сува: 

— 15 динари — во рамките на општината; 
— 30 динари — во рамките на Заедницата и 

други места во СРМ; 
— 40 динари — во Скопје; 
— 70 динари — надвор од СРМ. 
За деца до 15 годишна возраст — 50% од из -

носите определени во став 1 на оваа точка. 

И 
Осигуреникот остварува право на дневница ко-

га патувањето и престојот во друго место трае 
вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 
8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не сле-
дува дневница. 

I II 
Осигуреници кои остваруваат право на зашти-

та надвор од подрачјето на СРИ, покрај надоме-
стокот на трошоците за исхрана и сместување, се 
признаваат и трошоци за спиење до 50 динари. 

Трошоците за спиење ќе се признаат само во 
случај кога осигуреното лице спиело и поднесе 
потврда од организацијата каде спиело. 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-11/9 
25 декември 1973 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, е, р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка по тужбата на 
тужителката Менка Апостолова од Скопје, ул. „857" 
бр. 15, против тужените Драгиња Павловска од 
Скопје, ул. „763" бр. 9/1-6, воена кула во нас. „Кар-
пош II" и Страхил Апостоловски од Скопје, сега 
во неизвесност, а за поништување на договор за 
купопродажба, вредност 20.900,00 динари. 

Се повикува тужениот Страхил Апостоловски 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, 
да се јави лично или писмено на овој суд и да ја 
соопшти својата адреса или да определи свој пол-
номошник што ќе го застапува во постапката. Во 
спротивно ќе му се постави привремен старател кој 
ќе го застапува и ќе ги штити неговите интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1190/71 од 
7. IX. 1973 година. * (9) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителката Славица Здравковска од село Врат-
ница, општина Тетово, против тужениот Стојанче 
Панов, роден во Титов Велес на 27. I. 1947 година 
од татко Орден со последно место на живеење во 
Скопје, ул. „Горѓи Димитров", зграда 15, влез 4, 
стан 19, сега во Австрија со непознато место на 
живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Стојанче Панов во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
на судот или да ја достави својата точна адреса. 
Во спротивно ќе му биде поставен привремен ста-
рател кој ќе го застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2042/73. (12) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на Љубица Гурмешева, родена Усова од 
село Кучевиште, општина Скопје, против тужениот 
Љупче Гурмешевски, роден на 12. II. 1950 година 
во село Кучевиште, од татко Владимир, а сега со 
непознато место на живеење, за развод на брак. 

Се поканува тужениот Љупче Гурмешевски во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави лично на судот или да ја соопшти својата ад-
реса. Во спротивно ќе му се определи привремен 
старател кој ќе го застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1762/73. ЦЗ) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба од тужителот Абас Дројанин од Скопје, ул. 
„200" бр. 24, против тужените Маруф К у ч од Скоп-
је, ул. „151" бр. 41 и Хаџо Мухамед Хаџовиќ од 
Скопје, сега со непознато место на живеење, за 
сопственост на недвижен имот. Вредност на спорот 
57.500,00 динари. 

Се поканува тужениот Хаџо Мухамед Хаџовиќ 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
да се јави лично на судот или ја соопшти својата 
адреса. Во спротивно ќе му се определи привремен 
старател кој ќе го застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2962/72 (16) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Сали Муртезани од Скоп-
је, ул. „135" бр. 116, против тужената Паша Мур-
тезани, родена Талунџиќ од Скопје, сега со непо-
знато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Паша Муртезани во рок 
од 30 (триесет) дена по објавувањето на овој оглас 
да се јави лично на судот или да ја соопшти сво-
јата адреса. Во спротивно ќе и се определи при-
времен старател кој ќе ја застапува до окончува-
њето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 490/73. (18) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Веселова Менка од Битола, ул. „Стерјовски 
Горѓи Џоџа" бр. 3/59 има поднесено тужба во овој 
суд за развод на брак против Веселов Ацо, од Б и -
тола, сега во Германија со непознато место на ж и -
веење. Се поканува тужениот Ацо да во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас се јави во овој 
суд или да определи свој застапник кој ќе го за -
стапува на денот на судењето. Во спротивно на 
истиот ќе му биде определен застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 32/74. (10) 

Лазар Тошевски од село Свети Тодори, Битол-
ско, поднесе тужба за развод на брак против Ма-
рија Тошевска, сега со непозната адреса. Биде јќи 
тужената е во неизвесност се поканува да во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
,. Службен весник на СРМ" се јави во судот или да 
определи свој застапник. 

Во спротивно на истата ќе и биде определен 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 741/73. (11) 

Марковска Рада од Битола, ул. „Панде Ка јзеро" 
бр. 24, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Марковски Трајан, сега во неизвесност со 
непозната адреса. Биде јќи тужениот е во неизве-
сност се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави во овој суд или да определи свој з а -
стапник. 

Во спротивен случај на истиот ќе му биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 772/73. (15) 

Османовски Иса Ибраим од Охрид, ул. „Даме 
Груев" бр. 60-а, поднесе тужба до овој суд за раз -
вод на брак против Османоска Савета од Београд, 
сега во неизвесност со непознато место на живеење. 

Биде јќи тужената Савета е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. 

Во спротивно на истата ќе и биде определен 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 695/73. (17) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на долунаведените оставители: 

Ристески Сокол, бивш од Прилеп, умрен на 11. 
XI. 1948 година во Прилеп; Бончела Кироски Лука, 
бивша од Прилеп, умрена на 3. XII. 1940 година; 
Пајкароски Трајков Ристе, бивш од село Бешиште, 
умрен на 12. XII. 1953 година во село Бешиште; 
Волчески Коне, бивш од Прилеп, умрен 1908 годи-
на во Прилеп; Асаноски Шерифов Сулејман, бивш 
од Прилеп, умрен на 12. XI. 1941 година во Прилеп; 
Насуфоски Синанов Ибраим, бивш од село Пешта-
лево, умрен 1953 година во село Пешта лево; Аса-
носки М. Мејдин, бивш од село Црнилиште, умрен 
на 3. VI. 1953 година во село Црнилиште; Амедоски 
Незиров Мемед, бивш од село Канатларци, умрен 
на 1. III.* 1957 година во село Канатларци; Мивта-
роски Фератов Исмаил, бивш од село Ерековци, 
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умрен 1930 година во село Ерековци; Стојаноски 
Ристе од село Витолиште, умрен на 5. IX. 1949 го-
дина во село Витолиште, Муталески Мустафов Ис-
лам, бивш од село Дебреште, умрен на 12. VII. 1960 
година во село Дебреште; Јанакие Рилски, бивш од 
село Дабница, умрен на 21. VII. 1964 година во ма-
настирот „Трескавец" — Прилеп; Мрсески Киров 
Кузман, бивш од Прилеп, умрен на 9. X. 1951 го-
дина во Прилеп; Селимоски Кадриов Ќазим, бивш 
од село Десово, умрен на 2. VIII. 1962 година во се-
ло Десово; Нешкоски Круме, бивш од Прилеп, ум-
рен на 1. XII . 1968 година во Прилеп; Дејароски 
Иљас, бивш од село Дебреште, умрен на 27. И. 1966 
година во село Дебреште; Асаноски Сулејман, бивш 
од село Канатларци, умрен на 10. V. 1938 година во 
село Канатларци. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на 
наследство на оставината од горенаведените оста-
вители да се пријават на судот. 

Ако по истекот на 1 (една) година од објаву-
вањето на огласот не се јави ниеден наследник, 
оставината или дел од истата ќе и се предаде на 
Општината. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Прилеп, О. бр. 280/51. 
(14) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. VII. 1973 
година, рег. бр. 86/65 е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Лакоски Че-
домир, директор, на Културно-образовната устано-
ва „Браќа Миладиновци" — Струга. 

Се овластува Мукоски Васил Слободан, дирек-
тор, за потпишување на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 33/73. (1178) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 521, стра-
на 129, книга III е запишано следното: Техничката 
служба при Медицинскиот факултет — Скопје се 
брише од регистарот на установите при овој суд 
како самостојна установа поради присоединување 
кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно 
член 4 од Законот за дејноста на Медицинскиот 
факултет за укажување на здравствена заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/71) и одлуката 
бр. 01-2045 од 31. XII. 1971 година на Медицинскиот 
факултет донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 32 од 26. VII. 1973 година. (1230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 572, страна 1303, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Технич-
ка служба при Медицинскиот факултет — Скопје 
под фирма: Основна организација на здружен труд 
— Техничка служба — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на ООЗТ е: 

а) обезбедување со исхрана на Клиничкиот блок ' 
и студентите и држење на две кантини; 

б) произведување на топла вода и водена пара 
за греење на Клиничкиот блок; 

в) перење на долна облека и чаршафи за К л и -
ничкиот блок, 

г) сервис за одржување на клиниките и дво-
р и ш т е м со свои работилници: столарска, електро-
машинска и цвеќара. 

ООЗТ ја потпишуваат Карев Илија, директор, 
Калемџиевски Миле, главен ликвидатор и Софија 
Мирчевска, главен книговодител. 

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

бр. 32 од 27. VII. 1973 година. (1231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 753, стра-
на 1299, книга III е запишано следното: Аптеката 
на Клиничката болница при Медицинскиот ф а -
култет — Скопје се брише од регистарот на уста-
новите при овој суд како самостојна установа по-
ради присоединување кон Медицинскиот факултет 
— Скопје, согласно член 4 од Законот за дејноста 
на Медицинскиот факултет за укажување на здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
26/71) и одлуката броз 01-2045 од 31. XII. 1971 го-
дина на Медицинскиот факултет донесена по пат 
на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 33 од 25. VII. 1973 година. (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 572, страна 1217, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд Аптека на 
Клиничката болница при Медицинскиот факултет 
— Скопје, под фирма: Основна организација на 
здружен труд — Аптека на Медицинскиот ф а к у л -
тет — Скопје. 

Предмет на работењето на ООЗТ е: 
а) снабдување на клиниките со лекови, сани-

тарен и лабораториски материјал; 
б) изработување на разни реагенси за лабора-

ториите, асептични раствори и масти за клиниките, 
вршење анализа на сите набавени хемикалии за 
аптеката; 

в) во аптеката се врши практика на учениците 
од Средното аптекарско училиште. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат м-р Невена Мановска, 
в. д. директор и Благој Ефтимов. 

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

бр. 33 од 25. VII. 1973 година. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 348, страна 429, книга II е запишано 
следното: Досегашниот потписник на Полното ос-
новно училиште „Рајко Жинзифов" , село Долно 
Оризари, Титоввелешко, Давчевски Трајков Јордан, 
директор, со одлуката на работната заедница број 
201 од 28. V. 1973 година, од одржаната седница на 
17. V. 1973 година, е разрешен од должност и на 
истиот му престанува правото за потпишување. 

За директор на Полното основно училиште 
„Рајко Ж и н з и ф о в " — село Долно Оризари, Титов-
велешко, со горецитираната одлука е назначен То-
лолески Велјан, кој истото во иднина ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Царевски Ганчо, наставник при училиштето, сме-
тано од 28. VI. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
121 од 20. VIII. 1973 година. (1248) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 8. VIII. 1973 
година, рег. бр. 9/67 е запишано следното: Вишата 
економска школа во Прилеп продолжува да работи 
како висока економска школа — Прилеп. 

Се менува предметот на работењето на Вишата 
економска школа — Прилеп и гласи: подготвува 
кадри за економско-комерцијална и економско-фи-
нансиска струка. 

Досегашниот директор Љупчо Аџи Митрески е 
назначен за декан, и истиот е потписник на уста-
новата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 44/73. (1261) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 24. VIII. 1973 
година, рег. бр. 12/72 е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Данче Стан-
о с к и , директор на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Прилеп. 
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Се овластува Илија Адамоски, директор, за 
потпишување на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 47/73. (126*4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 615, страна 568, книга III се врши пре-
нотација на одлуката за органиирање на основ-
ната организација на здружен труд „Метална" — 
Кичево, при Општинскиот завод ' за вработување 
— Кичево под фирма: Основна организација на 
здружен труд „Метална" — металопреработувачка 
и услужна работилница — Кичево, „Нова насел-
ба" бб. 

Предмет на работењето на ООЗТ е металопре-
работувачка дејност, вршење услуги на трети лица 
и тоа: браварски, машинобраварски, лимарски, во-
доинсталатерски, автомеханичарски, металостру-
гарски и градежни работи. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат инженер Петре Да-
ниловски, в. д. директор и инженер Досе Коста-
диноски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 137 од 20. IX. 1973 година. (1272) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 329, страна 349, книга И е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Народниот 
универзитет — Скопје Марковски Велимир, в. д. ди-
ректор, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За директор на Народниот универзитет — Скоп-
је е назначен со решението број 03-525, од 6. VII. 
1973 година Јанкуловски Илија, кој во иднина ис-
тиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник, сметано од 27. IX. 1973 година. 

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

бр. 168 од 15. X. 1973 година. (1293) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 13. VI. 1972 
10дина, страна 69, книга I, реден број 2 е запи-
шано следното: Се брише Домот за народно здравје 
— Пехчево поради присоединување кон Медицин-
скиот центар — Штип, на основа одлуките број 
0101-115/1 од 26. VI. 1971 година и број 06-14/12-1 
од 30. IX. 1971 година на советот на Домот за на-
родно здравје — Пехчево и број 06-14/12-1 од 30. 
IX. 1971 година на советот на Медицинскиот цен-
тар — Штип. 

Во регистарот на установите, на рег. бр. 20, 
книга II, реден број 9, се запиша основање на ор-
ганизација на здружен труд под име: Подрачна 
здравствена станица на Медицинскиот центар — 
Штип, со седиште во Пехчево. Предмет на рабо-
тењето е: амбулантно-поликлиничка куратива и 
превентивна заштита на децата, младината, жени-
те, работниците и возрасните, забоздравствена •за-
штита, снабдување со лекарства и друг вид на за-
штита за која има кадар, опрема и простор на ни-
во и обем во моментот на склучувањето на стату-
тарниот договор. 

Организацијата на здружен труд е во состав на 
Медицинскиот центар — Штип. 

Овластени лица за потпишување на организа-
цијата на здружениот труд се: Георгиев д-р Иван, 
директор, Сотиров Живко и Секуловски Јордан. 

Подрачната здравствена станица во Пехчево 
има утврдени права и обврски според статутар-
киот договор од 25. VI. 1971 година и има својство 
на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
25/71. (1692) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 754, 
страна 1313, книга III е запишано следното: Ра -
дио лошкиот институт — Скопје се брише од реги-
старот на установите при овој суд како самостој-
на установа поради присоединување кон Медицин-
скиот факултет — Скопје, согласно член 4 од За -
конот за дејноста на Медицинскиот факултет за 
укажување на здравствената заштита („Службен 
весник на СРМ" бр. 26/71) и одлуката бр. 01-2045 
од 31. ХИ. 1972 година на Медицинскиот факултет 
донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 31 од 25. VII. 1973 година. (1088) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 85, книга VIII е запишана под 
фирма: Тутунски комбинат „Благој Деспотовски-
Шовељ" — Скопје — ООЗТ за производство на ци-
гари — Скопје, без својство на правно лице. Пред-
мет на работењето на ООЗТ е: 

а) купување на тутуни од тутунски претприја-
тија; и 

б) изработка на цигари. 
ООЗТ е основана со одлуката на работничкиот 

совет на Тутунскиот комбинат „Благој Деспотовски-
Шовељ" — Скопје, број 02-269/3 од 31. I. 1973 го-
дина. 

Директор на ООЗТ е Ѓорчулоски Јован. 
ООЗТ за производство на цигари, без својство 

на правно лице во Скопје ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува комбинатот, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 133 од 28. II. 1973 година. (414) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. II. 1973 година, рег. бр. 8/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Борка Талески" бб, на Трговското претпријатие 
„Моноверзал" — Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на текстил, текстилни 
проиводи и куса стока. 

Раководител на продавницата е Илија Сил-
е с к и . 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие „Моно-
верзал" — Прилеп, број 02-188/2 од 29. I. 1973 го-
дина. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 142/73. (680) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 797, страна 724, книга VI е запишано след-
ното: Кон Железничкото транспортно претприја-
тие — Скопје, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на Железничкото транспортно претпри-
јатие — Скопје, број 2126 од 30. VI. 1972 година и 
одлуката на работничкиот совет на Работилницата 
за железнички возила и конструкции — Титов Ве-
лес, број 02-1501 од 8. VI. 1972 година се присое-
динува Работилницата за железнички возила и кон-
струкции — Титов Велес, сметано од 1. VII. 1972 
година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 94, страна 1071, книга II Рабо-
тилницата за железнички возила и конструкции - -
Титов Велес, поради присоединување кон Ж е л е з -
ничкото транспортно претпријатине — Скопје, со-
гласно со горенаведените одлуки, сметано од 1. VII. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 811 и Фи. бр. 974 од 13. ХИ. 1972 година. (18) 



6 февруари 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 — Стр. 39 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. I. 1973 година, рег. бр. 19/70, книга I е запиша-
но следното: Филијалата во Битола на Деловното 
здружение „Агро-Македонија" — Скопје, која има 
својство на правно лице — нема супсидијарна од-
говорност спрема Деловното здружение „Агро-Ма-
кедонија" — Скопје и другите негови организацио-
ни единици и обратно. 

Оваа промена е извршена врз основа на само-
управната спогодба помеѓу Деловното здружение 
„Агро-Македонија" — Скопје и Филиз алата во Б и -
тола бр. 6434 од 10. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 3/73. (304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1617, страна НО, книга VIII е запишано 
под фирма: „Словенија промет" — експорт-им-
порт — Љубљана — СОЗТ Филијала — Скопје, со 
својство на правно лице — Складиште во Скопје, 
ул. „Џон Кенеди" бр. 10. Предмет на работењето 
на складиштето е продажба на градежен матери-
јал и огрев. 

Складиштето е основано со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Словенија промет" — експорт-
импорт — Љубљана — Филијала во Скопје, со 
својство на правно лице број 264 од 19. I. 1973 го-
дина, од одржаната седница на 18. I. 1973 година. 

Раководител на с к л а д и ш т е н е З у л ф и Брава. 
Складиштето во Скопје ќе го потпшуваат, за -

должуваат и раздолжуваат З у л ф и Брава, раково-
дител и Тоска Илми, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 190 од 16. III. 1973 година. (489) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 182 од 20. III. 1973 година. (483) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1973 година, рег. бр. 1/70, книга I е запишано 
следното: Се менува фирмата на Издвоеното работ-
но место — Битола, ул. „Фуштани" бр. 1, на Југо-
словенската поморска агенција — Београд и иста-
та ќе гласи: Филијала во Битола, ул. „Фуштани" 
бр. 1, на Југословенската поморска агенција — Бео-
град. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Југословенската по-
морска агенција — Београд бр. 27 од 28. III. 1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 189/73. (745) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. IV. 1973 година, рег. бр. 192/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува правото за потпи-
шување на Јовановски Митре, секретар и Милица 
Георгиева, на Претпријатието за транспорт „Бито-
латранс" — Битола. 

Се овластува Илиевски Ристо, раководител на 
стопанско-сметководниот сектор, покрај досегаш-
ните потписници Митревски Борче, директор и Ми-
тров Петар, технички раководител, да го потпи-
шува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 186/73. (746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 112, книга VIII е запишана под 
фирма: „Интеримпекс" — Скопје — Самостојна хо-
тел ско-угостител ска организација на здружен труд, 
со својство на правно лице „Метропол" — Скопје 
— Хотел „Скала" — во Олимпиското село Барута-
на — Долно Водно — Скопје. Предмет на работе-
њето на хотелот е давање угостителски услуги и 
преноќевалишта а во рамките на регистрираната 
дејност на работната организација. 

Хотелот е основан со одлуката на работнич-
киот совет на „Интеримпекс" — Скопје — Само-
стојна хотелско-угостителека организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице „Метропол" 
— Скопје, број 02-2186 од 29. VII. 1972 година. 

Раководител на хотелот е Атанасовски Драган. 
Хотелот „Скала" во Олимпиското село Бару-

тана — Долно Водно — Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 181 од 20. III. 1973 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IV. 1973 година, рег. бр. 1/71, книга I е запи-
шано следното: Се овластува за потпишување Ри-
стевски Јане, раководител на Самостојната органл-
зација за промет на стоки со својство на правно 
лице — Претставништво „Битолакомерц" — Б и -
тола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен" — 
село Сладуево, Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 201/73. (749) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1973 година, рег. бр. 130/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Јошевски Методија, ш е ф на смет-
ководството на Земјоделско-овоштарското стопан-
ство „Овоштар" — Превалец — Кажани . 

Се овластува досегашниот потписник дипломи-
ран инженер агроном Никола Николовски, в. д. ди-
ректор, да го потпишува стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 194/73. (750) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 112, книга VIII е запишано под 
фирма: „Интеримпекс" — Скопје — Самостојна хо-
тел ско-угостите лека организација на здружен труд, 
со својство на правно лице „Метропол" — Скопје 
— 36 куќички-вили за преноќевавме — Олимписко 
село во Скопје. Предмет на работењето им е да-
вање угостителски услуги и преноќевање а во рам-
ките на регистрираната дејност на работната орга-
низација. 

Куќичките-вили за преноќевање се основани со 
одлуката на работничкиот совет на „Интеримпекс" 
— Скопје — Самостојна хотелско-угостителска ор-
ганизација на здружен труд, со својство на правно 
лице „Метропол" — Скопје, бр. 02-2186 од 29. VII. 
1972 година. 

Раководител на куќичките е Атанасовски Дра-
ган, а ќе ги потпишува матичното претпријатие. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. IV. 1973 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Основната 
организација на здружен труд — Кланица — село 
Мажучиште (без својство на правно лице, со своја 
жиро-сметка), на З И К „Прилеп" — Прилеп и иста-
та гласи: Основна организација на здружен труд — 
Кланица со продавници, село Мажучиште, Прилеп 
(со својство на правно лице, со своја жиро сметка), 
на З И К „Прилеп" — Прилеп. 

ООЗТ — кланица со продавници, на З И К „При-
леп" — Прилеп не одговара по принципите на суп-
сидијарната и солидарната одговорност за обврски-
те по однос на обртните средства на друга таква 
ООЗТ. 

Оваа промена е извршена врз основа на само-
управната спогодба за здружување на ООЗТ во 
работната организација З И К „Прилеп" — Прилеп 
од февруари 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 196/73. (753) 
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С Л У Ж Б Е Н А О Б Ј А В А 

Врз основа на член 6 од Општествениот до-
говор за усогласување на распределбата на до-
ходот и личните доходи во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници во 
општествените дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/73), Заедничката комисија за опште-
ствено договарање во општествените дејности об-
јавува дека: 

Стапката на предвидениот пораст на личните 
доходи (СП) утврдена според Резолуцијата за оп-
штествено-економскиот развој на Републиката за 
1973 година изнесува 13,65%. 

4 јануари 1974 година 
Скопје 

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
Претседавач, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на Вишата земјоделска школа во Би-

тола, распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник во звање професор или пре-
давач на виша школа за предметот „Исхрана на 

стопанските животни" 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото школство во 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), како и 
општите и посебните услови за стекнување својство 
на работник, утврдени со Самоуправната спогодба 
за меѓусебните односи во ОЗТ. 

Пријавите се поднесуваат до Вишата земјодел-
ска школа — Битола. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за високо земјоделско образование, куса 
биографија, список на стручни трудови, доказ за 
стекнато искуство во наставата или струката и уве-
рение дека не е осудуван или да не е под истрага. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид за разгледување. 

За и н ф о р м а н т обратете се на адреса: Виша 
земјоделска школа — Битола, тел. бр. 21-371. (52) 

Советот на Филозофскиот факултет при Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, распи-
шува 

К О Н К У Р С 

— за еден асистент по предметот историја на 
уметноста — нов век; 

— за еден асистент по предметот албански 
јазик; 

— за еден асистент по предметот албанска ли-
тература. 

Пријавите таксирани со по 2 динари, остана-
тите документи и научни и стручни трудови (во 
колку има такви), по еден примерок од истите да 
се достават до архивата на Филозофскиот ф а к у л -
тет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (51) 

СОДРЖИНА 
Страна 

12. Правилник за начинот и условите за испла-
тување парична награда од средствата на 
Републиката за уништени волци — — — 17 

13. Правилник за содржината и водењето на 
катастар на ловишта — — — — — — 17 

14. Правилник за постапката и содржината на 
трофеј ниот лист — — — — — — — 18 

15. Упатство за образец за легитимацијата на 
л ово чувари — — — — — — — — 30 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

5. Одлука за времено финансирање на Со-
јузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците на Македонија 
во првото тримесечје од 1974 година — — 30 

6. Тарифа на премиите за здравственото ре-
осигурување на работниците за 1974 година 30 

7. Одлука за времено финансирање на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на земјоделците на Македонија во 
првото тримесечје од 1974 година — — — 31 

8. Одлука за измени и дополнување на Од-
луката за формирање и работење на Фон-
дот на солидарноста на здравственото оси-
гурување на земјоделците — — — — — 31 

9. Тарифа на премиите за здравственото ре-
осигурување на земјоделците за 1Ѕ74 година 31 

10. Одлука за измени на Одлуката за утврду-
вање на основиците за пресметување при-
донесот за здравственото осигурување на 
одделни категории осигуреници неопфатени 
со Одлуката за утврдување на такви осно-
вици од Советот на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на Македо-
нија — — — — — — — — — — 32 

11. Одлука за условите под кои лицата кои што 
покрај занаетчиската обавуваат и земјодел-
ска дејност, можат да го користат правото 
на избор на здравствено осигурување — — 32 

12. Одлука за утврдување стапката на придо-
несот за здравствено осигурување на работ-
ниците за 1974 година — — — — — — 32 

13. Одлука за висината на стапката на задол-
жителната резерва за 1974 година — — 33 

14. Одлука за стапките и Тарифата на придо-
несите за здравственото осигурување и 
стапките на посебниот придонес за корис-
тење на здравствена заштита во странство 
за 1974 година — — — — — — — — 33 

15. Одлука за постојаните износи на придоне-
сите за здравственото осигурување на од-
делните категории лица надвор од работ-
ниот однос осигурени по Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на насе-
лението — — — — — — — — — 34 

16. Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — — 35 

17. Одлука за височината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош на 
осигурени лица — — — — — — — 35 

18. Одлука за износот на надоместокот на тро-
шоците за исхрана и сместување на осигу-
рените лица за време на патување и пре-
стој во друго место во врска со остварува-
њето здравствената заштита — — — — 35 
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