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ЗАКОН ЗА ТУТУНОТ 

I. —ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под тутун, во смисла на овој закон, се подраз-

бираат растенијата од редот на никотиана табакум 
и никотиана рустика. 

Член 2 
Производството, преземањето и обработката на 

суровиот тутун во лист се врши според одредбите 
на овој закон. 

Под производство на суров тутун во лист, во 
смисла на овој закон, се смета производството на 
тутунов расад, одгледувањето на тутун на нива и 
домашната манипулација со суровиот тутун. 

Под преземање на суров тутун во лист, во смис-
ла на овој закон, се подразбира предавањето на ту-
тунот од страна на производителите на овластената 
организација за откуп на тутун и оценувањето на 
квалитетот при откупот. 

Под обработка на суров тутун во лист, во смис-
ла на овој закон, се смета неговата обработка со 
цел за добивање на ферментиран тутун. 

Член 3 
Не е дозволено неовластено држање, користење, 

купување и продажба на суров тутун во лист, како 
и нарежан тутун. 

II. - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 

Член 4 
Со производство на суров тутун во лист можат 

да се занимаваат граѓани, граѓански правни лица и 
организации на здружен труд под условите одреде-
ни со овој закон (во натамошниот те)кст: произ-
водители). 

Производството на суров тутун во лист од гра-
ѓаните и граѓанските правни лица го организира, 
преку соодветна меѓусебна стопанска соработка, 
организацијата на здружен труд која се занимава 
со производство и обработка или преработка на 
тз7тун (во натамошниот текст: овластена органи-
зација). 

Производителите од став 1 на овој член можат 
да произведуваат суров тутун во лист само ако 
имаат претходно склучен договор за производство 
и преземање со организацијата од претходниот 
став. 

Член 5 
Производството на суров тутун 'во лист се ор-

ганизира по производните региони. 
Под производен регион, во смисла на овој 

закон, се смета, по правило, подрачјето на една 
општина. 

Ако на подрачјето на една општина производ-
ството на тутун се врши на помали површини, 
производниот регион може да cei протега и на под-
рачјата на две или повеќе соседни општини. Во 
таков случај производниот регион го определуваат 
договорно органите на управата надлежни за ра-
ботите на земјоделството на заинтересираните оп-
штини. 

Член 6 
Овластена организација може да организира 

производство на суров тутун во лист доколку: 
1.во еден производен регион организира про-

изводство на суров тутун во лист најмалку на 
100 ха; 

2. на подрачјето на производниот регион, на 
кој организира производство на суров тутун во 
лист, има организирана работна единица со најмал-
ку еден дипломиран земјоделски инженер и двајца 
земјоделски техничари на постојана работа на 
производство на тутун на површина до 300 ха и 
на секои започнати нови 200 ха уште по еден 
дипломиран земјоделски инженер и по двајца зем-
јоделски техничари; со простории за работа на 
вработените и за сместување на тутунот; со сред-
ства за обработка на земјиштето, заштитата и од-
гледувањето на тутунот; 

3. има обезбедено финансиски средства за аван-
сирање на производството во висина од една тре-
тина од бруто вредноста на годишното производ-
ство на тутун, пресметано според просечната цена 
и просечниот принос од претходната година, како 
и средства за заштита на тутунскиот расад од 
болести и штетници. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на земјоделството на чие подрачје се ор-
ганизира производството на тутун, утврдува со ре-
шение дали организацијата ги исполнува условите 
од став 1 на овој член. Решението се донесува по 
барање на заинтересираната организација. 

Член 7 
Овластената организација може да започне со 

склучување на договори за производство на суров 
тутун во лист со производителите само по добива-
ње на решението од став 2 на член 6 на овој закон. 

Ако решението од претходниот став се добие 
по почетокот на производната година, врз основа 
на тоа решение можат да се склучуваат договори 
само за наредната производна година. 

Производната година, во смисла на овој закон, 
започнува со сеење на семето во леите. 

Важноста на решението од член 6, став 2 на 
овој закон престанува со завршувањето на произ-
водната година во која ќе се утврди дека органи-
зацијата не се придржува за условите од член 6, 
став 1 на овој закон. 
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Како завршување на производната година, во 
смисла на овој закон, се смета времето до презе-
мањето на суровиот тутун во лист произведен во 
таа производна година, а најдоцна до 31 март на-
редната година. 

Ново решение од член 6, став 2 на овој закон 
на иста организација може да и биде издадено ду-
ри по истекот на две производни години по годината 
кога престанала важноста на претходното решение. 

Член 8 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на земјоделството, води регистар на овла-
стените организации за организирање на производ-
ство на тутун, на кои им е издадено решение од 
член 6, став 2 на овој закон. 

Член 9 
Одредбите за производство на суров тутун во 

лист не се однесуваат на организациите што се 
занимаваат со производство на тутун во опитни и 
научни цели. 

Член 10 
Договорот за производство и преземање на су-

ров тутун во лист од член 4, став 3 на овој закоп 
мора, покрај другото, да содржи и одредби: за ту-
тунските сорти и бројот на тутунските сиракови 
одделно за секоја парцела од договорот; за меѓу-
себните права и обврски во поглед на обработката 
на земјиштето, сузбивањето на болестите и штет-
ниците и одгледувањето на посевот; за обврската 
на организацијата за авансирање и давање на 
средства за репродукциони материјали (вештачко 
ѓубриво, средства за заштита на растенијата, семе 
и др.); за обврската на производителот договоре-
ното производство на суров тутун во лист да го 
предаде во целост само на организацијата со која 
има склучен договор; за обврската на организа-
цијата договореното производство да го преземе во 
целост според договорените услови и цени кои не 
можат да бидат пониски од минималните откупни 
цени по сорти и класи и рокот за исплата на 
откупениот тутун. 

Пред склучувањето на договорот од претход-
ниот став, овластената организација е должна за 
концептот на договорот претходно да прибави ми-
слење од соодветното здружение на тутуно-про-
изводителите. 

Договорот се склучува во писмена форма и тоа 
најдоцна до 1 април во производната година. 

Договорот од овој член, за една производна 
година и еден производен регион, организацијата 
може да го склучи само со едно полнолетно лице 
од домаќинството. 

Член 11 
Производителот може да го договори своето 

производство на суров тутун во лист на подрач-
јето на еден производен регион и за една произ-
водна година само со една овластена организација. 

Обврските и правата на договорните страни, 
според одредбите ма овој закон се уредуваат со 
договор. 

Член 12 
Секој производител е должен на секоја парцела 

на која сади тутун да стави таблица на која се 
наведува: личното име на производителот, број на 
договорот, сортата на тутунот и бројот на стра-
ковите. 

Таблицата од претходниот став ја обезбедува 
овластената организација. 

Член 13 
Овластената организација е должна да води 

уредна евиденција на склучените договори во од-
делна книга. 

Евиденцијата мора да ги содржи: називот, од-
носно името и презимето на производителот, бро-
јот па договорот, договорената површина за про-
изводство на тутун и бројот на договорените сира-
кови по сорти на тутун. 

Организацијата од став 1 на овој член е долж-
на книгата од претходниот став да ја заклучи и 
да ја завери кај општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на земјоделството на чие 
подрачје се врши договореното производство, а нај-
доцна до 15 мај во односната производна година. 

Член 14 
Се забранува ставање во промет и употреба 

на тутунско семе кое не е произведено од овласте-
на организација, регистрирана при републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на земјо-
делството. 

Член 15 
Овластената организација, на производството 

што го организира, е должна да врши целосна пре-
вентивна заштита и борба против болестите и 
штетниците на тутунскиот расад. 

Организацијата од претходниот став ја органи-
зира заштитата на расадениот тутун на нива, која 
непосредно ја спроведува производителот. 

Ако на еден производен регион повеќе овлас-
тени организации го организираат производството 
на суров тутун во лист, за извршувањето на нуж-
ните работи и мерки од ставовите 1 и 2 на овој 
член се должни да се договорат најдоцна до први 
март во тековната година. Ако во тој рок овласте-
ните организации не постигнат согласност, општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
земјоделството, на чие подрачје се врши догова-
рањето за производството, ќе определи една од 
тие организации што ќе ги изврши работите и 
мерките за сметка на организациите кои не постиг-
нале согласност. 

III. - ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТУТУН 

Член 16 
Овластената организација е должна да го пре-

зема целиот договорен тутун од производителите 
во договорениот рок. 

Производителот с должен целиот производен 
суров тутун во лист да го испорача на овласте-
ната организација со која има склучен договор 
во смисла на член 4, став 3 на овој закоп, а нај-
доцна до 31 март наредната година. 

Преземањето на суровиот тутун во лист овлас-
тената организација го врши во производниот ре-
гион во пунктовите за преземање. Овие пунктови 
ги определува организацијата по претходно приба-
вено мислење на соодветното здружение на туту-
нопроизводителите. 

Овластената организација го објавува на по-
годен начин времето и местото за преземање на 
суровиот тутун најмалку 30 дена пред денот опре-
делен како почеток на преземањето. 

Овластената организација е должна пред поче-
токот на преземањето на суровиот тутун во лист во 
просториите, каде што се врши преземањето, да 
истакне примероци (мостри) на тутунот по класи, 
според мерилата за класификација на тутунот. За-
верката на примероците (мострите) се врши во 
соодветна асоцијација на тутунското стопанство во 
присуство на претставник на Сојузот на здруже-
нијата на тутунопроизводителите. 

Член 17 
Овластената организација не може да преземе 

непосредно тутун од производител или од друго 
лице со кое нема склучен договор за производство 
и преземање на суров тутун во лист. 

Член 18 
Забрането е да се транспортира суров тутун 

во лист до организација со која сопственикот на 
тутунот нема склучен договор за производство и 
преземање на тутунот или до некое друго неовлас-
тено лице. 
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На решението од став 2 на овој член ќе се 
применат одредбите од ставовите 4 и 6 од член 7 
на овој закон. 

Член 25 
Обработката на суров тутун во лист се вршл 

по постапката и на начин пропишани со југосло-
венските стандарди односно по барање на купу-
вачот. 
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надлежни за работите на пазаришната инспекција, 
е овластен да ги врши и работите од точките 4—8 
од претходниот став. 

Член 29 
Земјоделскиот инспектор е должен да собира 

и да ги обработува податоците кои се однесуваат: 
на организациите што вршат производ,ство на су-
ров тутун во лист на подрачјето на односната оп-
штина; на површините на кои во одделни произ-
водни години организациите вршат производство 
сами или во соработка со производителите; на бро-
јот на договорените стракови по сорти на тутун, на 
количествата на откупениот тутун по сорти, класи 
и цени; на бројот на барањата за поднесување на 
пријави за поведување на постапка за стопански 
престапи и прекршоци, како и за бројот на ува-
жените и неуважените пријави за поведување на 
постапки за стопански престапи и прекршоци. 

Член 30 
Производителите и овластените организации се 

должни на земјоделскиот односно пазаришниот ин-
спектор и на органот на службата за внатрешни 
работи да му овозможат вршење на надзор и да 
му даваат податоци со кои располагаат, а се од 
важност за извршувањето на овој закон. 

Член 31 
Кога земјоделскиот односно пазаришниот ин-

спектор утврди постоење на стопански престап или 
прекршок, предвидени со овој закон, тој е должен 
без одлагање да поднесе до надлежниот јавен об-
винител односно судија за прекршоци пријава за 
поведување на постапка за стопански престап од-
носно прекршок. 

Органот на кој му е поднесена пријава е дол-
жен подносителот на пријавата да го извести за 
резултатот по неа. 

Земјоделскиот односно пазаришниот инспектор 
може да изјави жалба против решението на суди-
јата за прекршоци, донесено по пријавата на ин-
спекторот. 

Член 32 
Кога земјоделскиот односно пазаришниот ип-

спцктор во вршењето на надзор утврди дека про-
писот или мерката не е применета или не о пра-
вилно применета, ќе нареди со решение органи-
зацијата односно производителот да ја отстрани 
неправилноста во определен рок. 

Жалбата против решението од претходниот став 
не го задржува извршувањето на решението. 

Земјоделскиот односно пазаришниот инспектор 
може да го одложи извршувањето на решението 
против кое е изјавена жалба, ако одлагањето нема 
да предизвика штета која тешко може да се на-
домести. 

Член 33 
Својството на земјоделски односно пазаришен 

инспектор, во вршењето на надзор, инспекторот го 
докажува со посебна легитимација. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство односно републичкиот секре-
тар за индустрија и трговија да го пропише обра-
зецот на легитимацијата. 

VI. - КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Со парична казна од 3.000 до 

се казни за стопански престап 
здружен труд' ако: 

1. неовластено држи, користи, 
дава суров тутун во лист како 
(член 3); 

2. произведува суров тутун во 
со овластена организација (член 

20.000 динари ќе 
организација на 

купува или про« 
и режан тутун 

лист без договор 
4 став 3); 

3. организира производство на суров тутун во 
лист или го обработува без претходно добиено ре-
шение од член 6, став 2, односно од член 24 
став 2 на овој закон. ' 

Со парична казна од 1.000до 6.000 динари ќе 
се казни за стопански престап уд претходниот став 
и одговорното лице во органвацијата. 

Член 35 
Со парична казна од З.ОООдо 20.000 динари ќе 

се казни за стопански преста овластената орга-
низација ако: 

1. неовластено држи, кориги, купува или про-
дава суров тутун во лист IKO и режан ТУТУН 
(член 3); Ј Ј 

2. врши обработка на (ров тутун во лист 
спротивно на постапката и шинот пропишани со 
југословенските стандарди (ген 25). 

Со парична казна од 1.0' до 6.000 динари ќе 
се казни за прекршок од преодниот став и одго-
ворното лице во организација. 

Член 3 
Со парична казна од 50до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок oвластената организација 
ако: 

1. склучи договор спроти о на член 10, став 
3 на овој закон; 

2. не води правилно есенција за договоре-
ното производство на суров тутун во лист или 
не ја заклучи и не ја поднесе книгата на заверка 
до надлежниот орган во определениот рок (член 13) -

3. стави во промет или потреби за производ-
ство на тутун — тутунско се што не е произве-
дено од организација регистрирана при републич-
киот орган на управата, нежен за работите на 
земјоделството (член 14 ст 1); 

4. не врши целосна ;вентивна заштита и 
борба против болестите и петиците на тутуно-
виот расад или ако не организари заштита на ра-
садениот тутун (член 15 став 1 и 2); 

5. од неоправдани причини не го преземе од 
производителот договорени суров тутун во лист 
или ако не го објави врет( и местото за пре-
земање на суровиот тутунов лист (член 16 став 
1 и 4); 

6. презема тутун непосредно од производител 
или од друго лице, со кое има склучен договор 
за производство и преземање на суров тутун во 
лист (член 17); 

7. не обезбеди инструкции (технички пома-
гала) за утврдување на и песокот во ту-
тунот (член 23); 

8. на земјоделскиот одо пазаришниот ин-
спектор му оневозможи в р т к а надзор (член 30) 

Со парична казна од 00 500 динари ќе се 
казни за прекршок од претходниот став и одговор-
ното лице во организацијата 

Член 
Со паричка казна од 5о 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд ако: 

1. своето производство СУРOB тутун во лист 
за една производна година ен производен ре-
гион го договори со повеќе стени организации 
(член 11); 

2. на парцелата на кој и тутун по стави 
таблица (член 12 став 1); 

3. стави во промет илиреби за производ-
ство на тутун тутунско исто не е произвел 
дено од овластена организ; регистрирана при 
републичкиот орган на управа за работи на зем-
јоделството (член 14); 

4. целиот произведен тзо лист не го ис-
порача во определен рок и закон на овла-
стена организација (член 2); 
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5. на земјоделскиот односно пазаришниот ин-
спектор му оневозможи вршење на надзор (член 30). 

Со парична казна од 200 до 500 динари ќе се 
казни за прекршок од претходниот став и одго-
ворното лице во организацијата. 

Член 38 
Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанско правно лице ако: 
1. неовластено држи, користи, купува или про-

дава суров тутун во лист како и режан тутун 
(член 3); 

2. врши производство на суров тутун во лист 
без договор со овластена организација (член 4 
став 3); 

3. своето производство на суров тутун во лист 
за една производна година во еден производен 
регион го договори со повеќе овластени органи-
зации (член 11); 

4. на парцелата на која сади тутун не стави 
таблица (член 12 став 1); 

5. стави во промет или употреби за производ-
ство на тутун тутунско семе што не е произве-
дено од овластена организација регистрирана при 
републичкиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на земјоделството (член 14); 

6. целиот произведен суров тутун во лист не 
го испорача во определен рок со овој закон на 
овластена организација (член 16 став 2); 

7. на земјоделскиот односно пазаришниот ин-
спектор му оневозможи вршење на надзор (член 30). 

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе 
со казни граѓанин за прекршок од претходниот 
став. 

Член 39 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 ќе се каз-

ни организација на здружен труд, граѓанско прав-
но лице или граѓанин ако со свои транспортни 
средства пренесува односно превезува или се оби-
де да пренесе односно превезе суров тутун во 
лист до организација со која производителот нема 
склучен договор за производство и преземање на 
тутунот (член 18). 

Член 40 
Покрај паричната казна за стопански прекршок 

или прекршок од член 34, став 1, точка 1 и 2 од 
член 35, став 1 точка 1 и 2, од член 36i, став 1 
точка 3, од член 37, став 1 точка 3 и од член 38, 
став точка 1 ,2 и 5 во врска со став 2 на тој 
член, ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
тутунот односно семето, како и предметите и сред-
ствата што биле употребени за извршување на 
сторените повреди на законот. 

Член 41 
Привремено одземениот тутун по член 28, точ-

ка 6 на овој закон задолжително се предава на 
најблиската овластена организација. 

Овластената организација е должна да го прими 
привремено одземениот тутун на начин предвиден 
за редовно преземање на суров тутун во лист, а 
противвредноста на тутунот да ја чува како депозит 
до конечната одлука на органот кој одлучува по 
стопанскиот престап или прекршок. 

VII. - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Организациите кои на денот на влегувањето 

во сила на овој закон имаат добиено потврда по 
член 3 односно 15 од постојниот закон за тутун 
(„Службен весник на СРМ" бр. 14/69) можат, врз 
основа на таква потврда, да произведуваат суров 
тутун во лист сами или во соработка со граѓани и 
граѓански правни лица односно да вршат обработ-
ка на таков тутун само во производната 1972 
година. 

Член 43 
Сите предмети започнати пред влегувањето во 

сила на овој закон ќе бидат откопчани според 
прописите што важеле до неговото влегување во 
сила. 

По исклучок од претходниот став по несврше-
ните предмети по барањата за издавање на потврди 
од член 3 односно 15 од постојниот закон за тутун, 
ќе се издаваат решенија од став 2 0Д член 6, 
односно од став 2 на член 24 од овој закон до-
колку барателот ги исполнува условите од став 1 на 
член 6 односно од став 1 на чле^н 24 од овој закон. 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за тутун („Службен 
весник на СРМ" бр. 14/69), освен членовите 10, 11, 
12 и 14 според кои ќе се изврши преземањето на 
суровиот тутун во лист од родот во 1972 година. 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

61, 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за инвестиции во здравството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македониј,а го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 27 февруари 1973 година. 

Број 03-683 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 
За обезбедување на средства за инвестиции во 

здравството се формира Републички фонд за ин-
вестиции во здравството (Фонд). 

Член 2 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 3 
Фондот има статут. 
Статутот го донесува управниот одбор на Фон-

дот. 

Член 4 
Задача на Фондот е да обезбедува средства за 

кредитирање на "инвестициите во областа на здрав-
ството. 

Член 5 
Приходи на Фондот се: 
1. 25 проценти од основниот данок на промет 

на лекови; 
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2. ануитетите од доделените кредити од Репуб-
ликата на здравството; 

3. средствата што ќе ги издвојат заедниците на 
здравствено осигурување на работниците и земјо-
делците; 

4. банкарски кредити; 
5. средствата што за таа цел ќе ги издвојат 

работните и други организации; 
6. камата од дадените кредити и камата од оро-

чените средства; 
7. заеми; и 
8. други приходи. 
Висината на средствата во точка 3 се уредува 

со општествен договор. 

Член 6 
Средствата на Фондот ќе се користат за уче-

ство во кредитирањето на инвестициите во областа 
на здравството и тоа: 

1. за изградба на нови и реконструкција на по-
стојните амбулантно« диспанзерски објекти и објекти 
на медицинските единици на (село, ка-ко и за набав-
ка и монтажа на медицинска опрема во овие објек-
ти — 80'% од средствата на Фондот; 

2. за изградба на нови и реконструкција на по-
стојните објекти на стационарните здравствени ра-
ботни организации и за набавка и монтажа на ме-
дицинска опрема во овие објекти — 20% од сред-
ствата на Фондот. 

Член 7 
Право на користење на средствата на Фондот 

имаат здравствените работни организации, општи-
ната и Републиката (корисници). 

Средствата на Фондот се употребуваат според 
Програмата што ја донесува Управниот одбор во со-
гласност со републичката програма за развиток на 
мрежата на здравствените работни организации. 

Со Програмата на Фондот, се определуваат по-
блиските услови за користење на средствата на 
Фондот. 

Член 8 

Утврдувањето и распоредувањето на приходите 
и расходите на Фондот се врши со финансиски 
план. 

Финансискиот план го донесува Управниот од-
бор на Фондот. 

На Финансискиот план на Фондот дава сог-
ласност Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Финансискиот план на Фондот треба да биде 
во согласност со одобрената програма на Фондот. 

Член 9 
Средствата од Фондот на корисниците им се да-

ваат во вид на кредит, со камата и под услов 
корисникот на кредитот да обезбеди сопствено уче-
ство. 

Член 10 

Каматната стапка не може да биде повисока 
од 5% годишно, рокот на враќање подолг од 10 
години, а сопственото учество помало од 30% од 
износот на доделениот кредит. 

Член 11 
Кредитот се дава врз основа на конкурс. 

Член 12 
Со Фондот управува Управен одбор. 
Управниот одбор на Фондот има 17 члена. 
Седум членови на Управниот одбор на Фондот 

ги именува Собранието на СР Македонија, пет чле-
нови делегира Заедницата на здравствените уста-
нови на СР Македонија, три члена делегира Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците и два члена делегира Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на земјо-
делците. 

Управувањето со Фондот се засновува врз наче-
лата на општественото управување. 

Член 13 
Статутот на Фондот го потврдува Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија. 
Одобрување на програмата на Фондот и одобре-

ние на завршната сметка на Фондот дава Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Завршната сметка на Фондот ја донесува Уп-
равниот одбор на Фондот. 

Член 14 
Стручните и административно-финансиските 

работи на Фондот ги врши Републичкиот секрета-
ријат за здравство и социјална политика. 

Член 15 
Првата седница на Управниот одбор на Фондот 

ја свикува Републичкиот секретаријат за здравство 
и социјална политика во рок од 60 дена по влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

62. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ОБ-
ЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБ-

ЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за распределба на сред-
ствата за нестопански објекти што се од општ ин-
терес за Републиката во периодот 1971—1975 година. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 февруари 1973 година. 

Број 03-676 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТО-
ПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 

ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 
ГОДИНА 

Член 1 
За учество во изградбата и опремувањето на 

нестопански објекти од општ интерес за Републи-
ката во периодот 1971—1975 година се определуваат 
следниве износи и корисници: 

— Универзитет „Кирил и Методиј" 
а) за довршување на првата фаза 

на Правниот, Економскиот и Фи-
лозофскиот факултет и градба на 
Ректоратот 

б) за опремување на факултетите 
— Македонска академија на науките 

и уметностите 
— Републичка заедница на образо-

ванието 
а) за градба и адаптација на објек-

ти за студентски домови 
б) за градба на младинско-студент-

ско летувалиште 
в) за адаптација и опремување на 

52.600.000 дин. 
10.000.000 дин. 

40.000.000 дин. 

40.000.000 дин. 

10.000.000 дин. 
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ученички домови 5.000.00(7 дин. 
г) за опремување на средните учи-

лишта 10.000.000 дин. 
— Висока музичка школа за изград-

ба на школата 8.000.000 дин. 
— Македонски народен театар — за 

изградба на зградата на оперско-
балетскиот театар 25.000.000 дин. 

— Радио-телевизија Скопје — за 
реализација на програмата 30.000.000 дин. 

-— Новинско-издавачкото претприја-
тие „Нова Македонија" — за реа-
лизација на програмата 10.000.000 дин. 

— Институт за фолклор — за из-
градба на зградата на Институтот 2.000.000 дин. 

— Републички фонд за унапредува-
ње на културните дејности за 
заштита на спомениците 5.000.000 дин. 

— Главен штаб за народна одбрана 
за потребите на општонародната 
одбрана 20.000.000 дин. 

— Републички секретаријат за внат-
решни работи — за потребите на 
јавната безбедност и за Училиш-
тето за внатрешни работи 35.000.000 дин. 

— Градба на депозитни библиотеки 
и набавка на библиобуси 6.500.000 дин. 

— Градба на регионални архиви 5.000.000 дин. 
— Градба на музејска зграда 6.000.000 дин. 
— Градба на објекти за физичка 

култура 15.000.000 дин. 
— Градба на објекти за техничка 

култура 5.000.000 дин. 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК 

НА ПРИХОДОТ ОД ИЗНАЈМЕНИ УВЕЗЕНИ 
ФИЛМОВИ 

Се прогласува Законот за данок на приходот од 
изнајмени увезени филмови, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 27 февруари 1973 година. 

Број 03-682 
28 февруари 1973 година 

Скопје -
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАНОК НА ПРИХОДОТ ОД ИЗНАЈМЕНИ 

УВЕЗЕНИ ФИЛМОВИ 

Се овластува Извршниот совет да ги определи 
општите услови за начинот на учеството во адап-
тацијата и опремувањето на објектите од став 1, 
алинеја 3, точка в и г, како и корисниците и поб-
лискиве услови за начинот на учеството во изград-
бата и опремувањето на објектите од став 1, али-
неја 12—16. 

Член 2 
За изградба и опремување на објектите од прет-

ходниот член ќе се употребат средствата што ќе 
се остварат од делот на републичкиот данок на 
промет на стоки на мало, наменети за нестопански 
инвестиции, во износ од 340.100.000 динари. 

Член 3 
За изградба и опремување на Оперско-балет-

скиот театар, покрај средствата од 25.000.000 динари 
предвидени во член 1 од овој закон, ќе се обезбедат 
средства во износ од 27.000.000 динари по 1975 го-
дина. 

Член 4 
Се овластува Извршниот совет, во зависност од 

приливот на средствата, да ги утврдува износите 
по години за одделни корисници. 

Член 5 
Средствата од овој закон им се доделуваат на 

корисниците без обврска на враќање. 
- Инвеститорите се должни со предвидените сред-

ства во член 1 од овој закон, со сопственото и 
друго учество, да го обезбедат конечното довршу-
вање на објектите за целосно вршење на нивната 
функција. 

Член 6 
Финансиските работи ги врши Републичкиот се-

кретаријат за финансии. 

Член 7 
Искористените средства во 1971 и 1972 година 

ќе се засметуваат во износите на одделни корис-
ници утврдени во член 1 на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од, 

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

Член 1 
На приходот остварен со изнајмување на уве-

зени филмови се плаќа данок за изнајмување на 
увезени филмови на начин и по постапка утвр-
дена со овој закон 

Член 2 
Обврзници на данокот се организациите на 

здружен труд што вршат изнајмување на странски 
филмови. 

Член 3 
Основица на данокот е вкупниот износ на 

приходот uflro обврзникот на данокот го оства-
рува во текот на годината од изнајмени увезени 
филмови. 

Данокот се плаќа на основицата од став 1 на 
овој член по стапка од 10% за обврзниците што 
изнајмуваат филмови. 

Член 4 
Данокот ќе се уплатува на сметката на Репуб-

личкиот фонд за унапредување на кинематографи-
јата. 

Средствата остварени од данокот се користат 
за помагање и унапредување на домашното филм-
ско творештво и домашното филмско производ-
ство. 

Член 5 
Поблиски прописи за начинот на пресметување 

и уплатување на данокот ќе донесе Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а одредбите 
на член 1, 2 и 3 се применуваат од 1 јануари 
1973 година. 
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Врз основа на член 152, став 5 Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за определување стапката на 
придонесот за зажалување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 февруари 1973 година. 

Број 03-680 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за определување на стапката на 

придонесот за запослување („Службен весник на 
СРМ"" бр. 22/66 и 26/69 год.) во член 1 бројот „10/о" 
се заменува со бројот „0,75". 

Член 2 
Членот 1а се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од први јануари 1973 година. 

65.; 

Врз основа на Амандманот VI, точка 1, став 3 
на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 февруари 1973 година, и седницата 
на Соборот на општините, одржана на 27 февруари 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на Социјалистичка 
Република Македонија во 1973 година, утврдени 
во износ од 51.000.000 динари во точка 2 од Од-
луката за утврдување на вкупниот износ на деви-
зите за потребите на федерацијата, републиките и 
автономните покраини за 1973 година („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 71/72), ќе се користат за несто-
ковни и стоковни плаќања за потребите на репуб-

личките органи, општинските собранија, устано-
вите, општествените организации и граѓанските 
правни лица, како и за намирување на други 
потреби на Републиката, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања — до 
износ од 9.730.000 динари 

2) за стоковни плаќања до 
износ од 39.520.000 ,, 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
оваа точка се издвојува износот од 1.000.000 динари 
за намирување на непредвидени и недоволно пред-
видени расходи на Републиката (резерва), како И 
износ од 750.000 динари за намирување на потре-
бите на Собранијата на општините и Заедницата 
на општините и градовите на Македонија. 

2. За користење на средствата од резервата од-
лучува Извршниот совет. Извршниот совет правото 
на располагање со резервата, до висина од 10.000 
динари, може да го пренесе на републичкиот се-
кретар за финансии. 

3. Од вкупниот износ на девизите, утврдени во 
точка 1 на оваа одлука, можат да се користат 
75% во девизи кои се од значење за одржувањето 
на ликвидноста на меѓународните плаќања, а 25% 
во други девизи. 

Извршниот совет може придржувајќи се за 
соодносот од претходниот став, да одобрува кори-
стење на девизи на одделни корисници и во соод-
нос поинаков од односот определен во став 1 на 
оваа точка. 

4. Се овластува Извршниот совет да врши пре-
несување на распоредените износи на девизи во 
резервата, по претходно прибавена согласност од 
корисниците, доколку не ќе можат да ги иско-
ристат распоредените девизни средства според оваа 
одлука. 

5. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да врши распоред од износот на девизите 
од точка 1, став 2 на оваа одлука предвиден за 
собранијата на општините и Заедницата на општи-
ните и градовите на Македонија. 

6. Со распоредот на девизите за 1973 година, 
кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин со-
ставен дел, се утврдуваат, во границите на изно-
сите од точка 1, став 1 на оваа одлука, најви-
соките износи на девизи за одделни корисници. 

7. Утврдениот износ на девизите според оваа 
одлука на Универзитетот „Кирил и Методиј" во 
Скопје, ќе го распореди по факултети Универзи-
тетот во Скопје. 

8. Извршниот совет ќе му поднесе на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
извештај за користењето на девизите според оваа 
одлука до 30 април 1974 година. 

9. Износите на девизите што се искористени во 
1973 година, до донесувањето на оваа одлука, се 
засметуваат во износите на одделни корисници ут-
врдени со посебниот распоред. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари до 31 декември 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-609 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Никола Минчев, с. р. 
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РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

Ред. 
бр. К о р и с н и к Изразено во динари 

100.000 
400.000 

250.000 
3.000.000 

50.000 
30.000 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

300.000 
5.500.000 

1. Собрание на СР Македонија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

2. Извршен совет 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

3. Македонска Академија на 
науките и уметностите 

— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

4. Републички секретаријат за 
образование и наука 
— нестоковни плаќања 

5. Републички секретаријат за 
култура 
— нестоковни плаќања 

6,. Републички секретаријат за 
внатрешни работи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

7. Главен штаб за народна 
одбрана 
— стоковни плаќања 

8. Републички секретаријат за 
здравство и социјална 
политика 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

9. Републички секретаријат за 
индустрија и трговија 
— неетоковни плаќања 

10. Републички секретаријат за 
земјоделство и шумарство 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

11. Републички секретаријат за 
економски односи со странство 
— нестоковни плаќања 

12. Секретаријат за односи со 
странство 
— нестоковни плаќања 

13. Републички хидрометеоролошки 
завод 

200.000 
600.000 

120.000 
100.000 

— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

50.000 
700.000 

50.000 
800.000 

1.000.000 
1.600.000 

Републички завод за статистика 
— стоковни плаќања 
Републичка геодетска управа 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 
Републички фонд за научно-
истражувачки работи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 
Републичка комисија за 
културни врски со 
странство 
— нестоковни плаќања 
Универзитет „Кирил и Методиј" — Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 
Народна и универзитетска 
библиотека 
— нестоковни плаќања 40.000 
— стоковни плаќања 400.000 
Архив на Македонија 
— нестоковни плаќања 40.000 
— стоковни плаќања 60.000 

400.000 
5.000.000 

500.000 

3.250.000 

80.000 

200.000 

300.000 

5.800 ООО 

400.000 

800.000 

50.000 

220.000 

100.000 

50.000 

750.000 

2.600.000 

850.000 

2.600.000 

800.000 

5.400.000 

440.000 

100.000 

21. Македонски народен театар 
— стоковни плаќања 

22. Радио-телевизија — Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

23. Новиеско-издавачко претпри-
јатие „Нова Македонија" 
— нестопански плаќања 

24. Републичка комисија за 
верски прашања 
— нестопански плаќања 

25. Собрание на град Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

26. Народна банка на Македонија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

27. Служба на општественото 
книговодство 
— Централа во Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

28. Сојуз на заедниците на 
здравственото осигурување 
на Македонија 
— нестоковни плаќања — 
лекување 

29. Стопанска комора на 
Македонија 
— нестоковни плаќања 

30. Стрелачки сојуз на 
Македонија 
— стоковни плаќања 

31. Сојуз на радиоаматерите 
на Македонија 
— стоковни плаќања 

32. Сојуз на организациите за 
физичка култура на 
Македонија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

33. Центар за примена на ра-
диоизотопи во стопанство-
то на СР Македонија 
— стоковни плаќања 

34. Завод за студии и 
проектирања 
— стоковни плаќања 

35. Дирекција за координаци-
ја на интегралниот развој 

на сливот на реката Вардар 
— нестоковни плаќања 

36. Хидро-биолошки завод — 
Охрид 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

37. Висока музичка школа — 
Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

1.500.000 
8.500.000 

370.000 
650.000 

100.000 
680.000 

50.000 
500.000 

100.000 
500.000 

50.000 
500.000 

150.000 
100.000 

5.500.000 

10.000 ООО 

1.500.000 

750.000 

1.020.000 

780.000 

550.000 

800.000 

200.000 

500.000 

300.000 

600.000 

300.000 

300.000 

60.000 

550.000 

250.000 

ВКУПНО: 49.250.000 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 03-609 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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Врз основа на член 145, став 2 од Деловникот 
на Собранието на СР Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Републичкиот собор, Соборот на оп-
штините, Стопанскиот собор, Просветно-културниот 
собор и Социјално-здравствениот собор, одржани 
на 27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПРОУЧУ-
ВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА НА ЗАШТИТАТА НА 

ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. Се формира Комисија за проучување на 
прашањата на заштитата на човековата околина 
(Комисијата). 

2. Комисијата има за задача да го проучи на 
чинот на кој законски и нормативно е уредена 
заштитата на човековата околина, организацијата 
на вршењето на заштитата во остварувањето на 
правата и должностите на Републиката и органи-
низирање на научно-истражувачката работа во 
оваа област. 

Комисијата, до крајот на 1973 година, ќе му 
поднесе на Собранието извештај со констатации 
за состојбата, и ќе предложи мерки односно доне-
сување на прописи за подоследно остварување на 
заштитата и за конкретна организација на врше-
њето на работата од оваа област во Републиката. 

3. Комисијата се состои од претседател и 20 
членови. Претседателот и 10 члена се избираат од 
редот на пратениците на Собранието и тоа по 2 
пратеника од секој собор, а другите членови од 
редот на општествено-политичките, научните, 
стручните и други јавни работници. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги 
избираат соборите на одделни седници. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-618 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

67. 
Врз основа на член 23, точка 4 од Законот 

за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧ-
КИ МАНДАТ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се утврдува дека на Гулен Махмут, пра-
теник на Републичкиот собор, избран во Изборната 
единица Тетово I му престанува пратеничкиот ман-
дат поради уважување на оставката. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-620 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

68, 
Врз основа на член 123, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 27. II. 
1973 година, и на седницата на Социјално-здрав-
ствениот собор, одржана на 27. II. 1973 година, раз-
гледувајќи ја состојбата на крводарителството во 
Републиката констатира: 

Во изминатиот период се постигнати извесни 
резултати за обезбедување крв и крвни продукти, 
благодарение на напорите на општествено-поли-
тичките заедници, општествено-политичките и дру-
гите организации и надлежните органи. Посебно 
место и улога во акцијата за омасовување на до-
броволните дарители на крв имаат организацијата 
на Црвениот крст и Републичкиот Координациони 
одбор за крводарителство. 

Меѓутоа, со развитокот на општествените сили, 
со напредокот на модерната медицина, порастот на 
несреќите, а особено на сообраќајните несреќи, и 
интересите на народната одбрана, се зголемуваат 
потребите од крв и нејзините продукти како и 
потребата за создавање на нивни резерви. 

Со количествата крв што сега се собираат не 
можат да се задоволат тековните потреби од крв, 
ниту да се создадат потребни (резерви од нејзините 
продукти. 

За ваквата состојба придонесе ^адекватната 
организираност на општеството за собирање крв. 
Во досегашната практика организирано прибирање 
крв од доброволни дарители вршеа Институтот за 
трансфузиологија и хематологија, преку свои еки-
пи според годишниот план прифатен од Главниот 
одбор на Црвениот крст на Македонија и од оп-
штинските одбори на Црвениот крст. Почетни че-
кори за организирано прибирање крв прават и 
станиците за трансфузија на крв при медицин-
ските центри во Битола и Титов Велес, а другите 
станици и кабинети се уште не се организирани, 
ниту се кадровски и материјално опремени. 

Отсутноста на заедничка и координирана ак-
тивност на општините, Сојузот на синдикатите, 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Со-
јузот на младината, заедниците на здравственото 
осигурување, организациите на здружен труд, а 
особено на оние од областа на здравството, придо-
несе планираните потреби од крв (2—4 отсто од 
населението), да се остваруваат само со 1—1,1 
отсто. 

Во областа на крводарителството постојат по-
веќе отворени прашања меѓу кои во прв ред е 
прашањето за програмирање и планирање на при-
бирањето на крв, обезбедувањето на финансиски 
средства за организирано снабдување и преработка 
на крв, отсуство на ,континуирана пропагандна деј-
ност за мотивирање на граѓаните за крводарител-
ство, нерешениот статус на дарителот на крв и сл. 

Крводарителството кое треба да се остварува 
врз начелото на доброволност, анонимност и бес-
платност, во голема мера е сведено на прибирање 
на фамилијарн а и другарска крв. 

За проблематиката на крводарителството. рас-
правале општествени и општествено-политички ор-
ганизации, донесувани се ставови и заклучоци кои 
во практиката недоволно се реализирани. 

Поаѓајќи од наведените констатации, а со цел 
крводарителството да стане грижа на целото оп-
штество и за да се постигнат што подобри ре-
зултати на полето на крводарителството, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 
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П Р Е П О Р А К А 

ЗА НАТАМОШНО ПОДОБРУВАЊЕ НА 
СОСТОЈБАТА НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 

1. Доброволноста и анонимноста треба да ста-
нат единствен систем на крводарителството, а при-
бирањето крв од роднини и другари во наредниот 
период треба постепено да се напушта. 

2. Омасовувањето на крводарителството треба 
да се остварува со активна системна и координи-
рана дејност на: Републичкиот Координациони 
одбор и општинските тела за крводарителство, ор-
ганизациите на Сојузот на синдикатите, организа-
циите на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род, организациите на Сојузот на младината, орга-
низациите на Црвениот крст, организациите на 
здружениот труд и нивните асоцијации, стручните 
здруженија и други. 

Особено треба да се ангажираат здравствените 
организации на здружениот труд, бидејќи снабду-
вањето со крв и крвни продукти е составен дел 
на здравствената дејност. 

Неопходно е, исто така, да се ангажираат и 
заедниците на здравственото осигурување за соз-
давање услови за извршување на задачите на 
крводатштелството. 

3. Републичкиот Координациони одбор и оп-
штинските тела за крводарителство треба и натаму 
да ја насочуваат својата активност за обезбедува-
ње синхронизирана дејност на сите општествени 
фактори за поефикасно решавање на прашањата 
во врска со доброволното давање крв. 

Треба да се настојува што е можно побрзо да 
се формираат Координациони тела во оние оп-
штини во кои досега такви не се формирани. 

4. Општините треба да им посветат посебно 
внимание на проблемите, развојот и унапредува-
њето на крводарителството и да му дадат соодвет-
но место во своите планови за општествено-економ-
скиот развиток и програмите за здравствена за-
штита како и во плановите за општонародната од-
брана. 

Крводарителството треба да биде составен дел 
и на програмите и плановите за работа на здрав-
ствените организации на здружен труд, како и на 
програмите на заедниците на здравственото оси-
гурување. 

5. Од особено значење е и активното вклучу-
вање на организациите на здружен труд во напо-
ните за подобрување на состојбата на крводаои-
телството, преку остварување на најтесна сора-
ботка со организациите на Црвениот крст, коорди-
нациоиите тела за крводарителство и другите ор-
гани и организации во општината. 

Организациите на здружен труд би требало 
во своите самоуправни акти да предвидат гаран-
тирање на соодветни права односно погодности 
(бенефиции) на ководарителот (гарантирање ттп на-
доместок на личен доход за времето што не го 
поминал на работа заради давањето крв, ослобо-
дување од работа на денот на давањето КРВ И ДР), 
што би придонесло за омасовување на крводари-
телството. 

6. Пропагандната активност за омасовување на 
крводарителството треба да биде програмирање по-
долгорочно и да се заснова врз стручни сознанија 
при што особено треба да се изградува чувството 
дека доброволното давање крв претставува опште-
ствена обврска на секој граѓанин. 

7. Потребно е да се оствари поголема јавност 
во работата на организациите што се занимаваат 
со активност на полето на крводарителството. 
Здравствените организации на здружен труд, осо-
бено Институтот за трансфузиологија и хематоло-
гија, станиците и кабинетите за трансфузија на 
крв, треба секоја година на соодветен начин да 
ја запознаваат јавноста за количествата на собра-

ната и употребената крв, нејзината преработка, 
како и за трошоците во врска со собирањето, об-
работувањето .и давањето крв. 

8. Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика, Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците, Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците ои Заедницата на здравствените ра-
ботни организации на СРМ, треба да го проучат 
прашањето и да предложат соодветни решенија 
за обезбедување сигурна гаранција на крводари-
телот дека ќе може да добие крв, кога за тоа ќе 
има потреба. 

9. Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње на работниците, Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците и За-
едницата на здравствените работни организации 
на СРМ треба да го проучат прашањето на орга-
низацијата на крводарителството и да предложат 
соодветни решенија за создавање на сигурни ма-
теријални извори во врска со собирањето и пре-
работката на крв, како и за пропагандната актив-
ност за оваа цел. 

10. Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика, во соработка со Медицинскиот 
факултет во Скопје и Републичкиот завод за 
здравствена заштита треба да преземат мерки за 
оспособување на здравствената дејност за приби-
рање крв и трансфузија, со оспособување на кад-
ри за трансфузија, особено во оние здравствени 
организации на здружен труд во кои постојат од-
деленија што вршат хируршки зафати. 

11. Крводарителството треба да најде соодвет-
но место и во плановите на здравственото про-
светување. 

Републичкиот секретаријат за здравство и со-
цијална политика, Републичкиот секретаријат за 
образование и наука и Републичкиот завод за уна-
предување на школството треба да го проучат пра-
шањето за вклучување на крводарителството и во 
наставните планови на основните, средните и ви-
соките школи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-644 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

69v 
Врз основа на член 1 став 2 и член 4 од За-

конот еп повластиците на младината и децата во 
патничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/67), во согласност со републичкиот секретар 
за образование, наука и култура и републичкиот 
секретар за финансии, републичкиот секретар за 
индустрија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИТЕ 
И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 

ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ 

Член 1 
Во членот 5 од Правилникот за начинот на 

користење на ,повластиците и за пресметување на 
надоместоците за искористените повластици 
(„Службен весник на СРМ" бр 19/67 и 24/70), из-
носот "9,70" се заменува со износот "13,00". 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-410/1 
20 февруари 1973 година 

Скопје 
Републички секретар за 

индустрија и трговија, 
Маткалиев Стојан, дипл. инж. 

По извршеното сравнување, установено е дека 
во Законот за внатрешни работи, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/72, , се потпаднале 
грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Во член 2 став 1 ред 8, почетната буква на 
„Службата за јавна безбедност" треба да отпочнува 
со мала буква. Истото се однесува на член 43 
точка 2, член 100 став 1 ред 3, 102 став 1 ред 1, 
152 ред 5 (и 154 точка 1. 

2. Во член 39 ред 3, по зборот „надвор" да 
стои зборот „од", а цртичката се брише. 

3. Во член 40 ред 7 и член 43 став 3 ред 6 
почетната буква на „службата за државна безбед-
ност" треба да отпочнува со голема буква. 

4. Во член 43 став 3 ред 6, по зборовите 
„Службата за државната безбедност", се додаваат 
зборовите „ако вршат оперативно-аналитички ра-
боти". 

5. Во член 77 став 5 ред 2 зборовите: „Со ог-
лас за слободно работно место или" се бришат. 

6. Во член 90 став 1 !ред 3 по бројката „43" 
да се додаде и бројката „156". 

7. Во член 102 став 2 ред 3 место зборот: „при-
мил" треба да стои „примал". 

8. Во член НО став 1 точка 25 место зборот: 
„познато" да стои „познатно". 

9. Во член 120 по став 2 треба да се додаде 
нов став 3 кој гласи: 

„Решение за оддалечување од органот однос-
но од работното место донесува старешината на 
органот". 

10. Во члт. 137 се додава став 5 кој гласи: 
„Начинот на работењето на здравствената коми-
сија од став 1 на овој член го пропишува Ре-
публичкиот секретар". 

11. Во член 148 став 1 точка 8 се брише, а по-
стојните точки 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат 8, 
9, 10, 11, 12 и 13. 

Број 10-140 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
ЛАЛЛ^АЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ -̂АЛЛЛЛЛЛ^^ 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишано под 
фирма: „Наша книга" — Новинско-издавачка куќа 
за село — Скопје — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Книжарница 
во Скопје, ул. „Кочо Рацин" — кула 20-В, блок. 
В. Предмет на работењето на книжарницата е про-
дажба на книжарски и други стоки, на мало. 

Книжарницата е основана од „Наша книга" — 
Новинско-издавачка куќа за село — Скопје, со 
одлуката број 1481 од 23.IX. 1971 година од одржа-
ната седница на 22. IX. 1971 година. 

Раководител на книжарницата е Китановски 
Никола. 

Книжарницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Китановски Никола, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 276 од 14. VI. 1972 г. (948) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1572, страна 326, книга VII е запишана под 
фирма: Рудник свинца ин топилница — Межица — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница број 6 во Скопје ул. 
„Гоце Делчев" број 20. Предмет на работењето на 
продавницата е промет на мало со акомулатори 
„Весна". 

Продавницата е основана од Рудникот Межица, 
со одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 5. XI. ^ 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Икономов Божидар, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански 1суд /во Скопје, Фи. 

бр. 280 од 13. VI 1972 год. (952) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 60, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Филијала 1 — Скопје, со 
Скопје — Продавница број 15 во село Батинци, 
Скопско. Предмет на работењето на филијалата е 
промет со сите видови и типови на брашно, жита и 
производи од нив, ориз, грав, тестенини, сточна 
храна и други прехранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Жито Македонија" — работна организација 
прехранбен комбинат — Филијала I — Скопје, со 
одлуката од одржаната седница на 28. V. 1971 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Арслановски 
Ајрула. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 185 од 23. II. 1972 година. (953) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 61, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Филијала II — лекар-
ство — Скопје — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница во 
Скопје, населба Сингелиќ, спроти осмолетката. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на леб, бели печива, млеко и млечни производи, 
само пакувани, пиво и кисела вода. 

Продавницата е основана од Работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје — Филијала И пекарство — Скопје, со 
одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 8. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Јованчевски 
Петар Будимир. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 135 од 13. VI. 1972 г. (954) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишана под 
фирма: „Наша книга" — Новинско-издавачка куќа 
за село — Скопје — Организација на здружен труд, 
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без својство на правно лице — Книжарница во 
Титов Велес, ул. „Алексо Домниев" број 2. Пред-
мет на работењето на книжарницата е промет, на 
мало, со книжарски стоки. 

Книжарницата е основана од „Наша книга" — 
Новинско-издавачка куќа за село Скопје, со од-
луката на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 22. IX. 1971 година. 

Книжарницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Слабев Благоја, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 277 од 14. VI. 1972 година. (955) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 526, страна 61, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија'1 

— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
Тетово — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 12 во 
Тетово, ул. „Гоце Делчев" бб. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на леб и бело 
печиво. 

Продавницата е основана од Работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комби-
нат — Скопје — Филијала — Тетово, со одлуката 
број 02-3223/1 од 8. XII. 1971 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 7. IX. и 8. 
XII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Панчески 
Димче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 201 од 13. V. 1972 година. (956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
-ока во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 86, страна 1087, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
за леб и бели печива во село Негорци, Гевгелија. 
Предмет на работењето на продавницата е трговска 
дејност, на мало — промет на леб и бели печива. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Солун" — Гевгелија, 
со одлуката бр. 02-6102/5 од 3. XI. 1970 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 20. 
X. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Делев Андон. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фл. 
бр. 536 од 27. VI. 1972 година. (971) 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 268 од 13. VI. 1972 година. (972) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
ска во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 19, страна 147, книга VII е запишана под 
фирма: „Интеримпекс" — претпријатие за меѓуна-
родна трговија и застапување на странски фирми, 
внатрешна трговија и туризам — Скопје — Са-
мостојна хотелско-угостителска организација на 
здружен труд, со својство на правно лице „Мет-
ропол" — Скопје — Ќебапчилница „Бит пазар" — 
Скопје, ул. „Бит пазар". Предмет работењето на 
ќебапчилницата е вршење на угостителски услуги: 
скара, безалкохолни пијалоци а во рамките на 
дејноста на организацијата на здружен труд. 

Ќебапчилницата е основана од „Интеримпекс" 
— Скопје — Самостојна хотелско-угостителска ор-
ганизација на здружен труд, со својство на правно 
лице „Метропол" — Скопје, со одлуката број 02-1392 
од 27. X. 1971 година, од одржаната седница на 27. 
X. 1971 година. 

Раководител на ќебапчилницата е Марковски 
Русе. 

Ќебапчилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 119 од 22. VI. 1972 година. (973) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 147, книга VII е запишана под 
фирма: „Интеримпекс" — претпријатие за меѓу-
народна трговија и застапување на странски фир-
ми, внатрешна трговија и туризам — Скопје — 
Самостојна хотелско-ушстителека организација на 
здружен труд, со својство на правно лице „Метро-
пол" — Скопје — Ресторан за самопослуга „Златна 
виљушка" — Скопје. Предмет на работењето на 
ресторанот е вршење на угостителски услуги, а во 
рамките на одобрената дејност на организацијата 
на здружен труд. 

Ресторанот е основан од „Иптеримпекс" — Скоп-
је — Самостојна хотелско-угостителска организа-
ција на здружен труд, со својство на правно лице 
„Метропол" — Скопје, со одлуката бр. 02-283 од 
22. III. 1972 година, од одржаната седница на 10. 
II. 1972 година. 

Раководител на ресторанот е Павловски Павле. 
Ресторанот за самопослуга „Златна виљушка" 

- - Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
огласувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 301 од 22. VI. 1972 година. (974) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
.тека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 167, страна 237, книга II е запишана под 
фирма: Сточарско стопанство „Напредок" — Гости-
вар — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница „Шар" — во Гости-
вар, ул. „Гоце Делчев" број 32. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на месо и су-
вомесни производи. 

Продавницата е основана од Сточарското сто-
панство „Напредок" — Гостивар, со одлуката бр. 
02-856 од 21. X. 1971 година на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 21. X. 1971 година. 

Раководител на продавницата с Никола Варев 
Наумоски. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 240, книга VII е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со же-
лезни, метални, технички и електротехнички мате-
ријали „Техеометал Македонија" експорт-импорт — 
Скопје, Организација на здружен труд. без свој-
ство на правно лице — Складиште — Скопје, „8 
колосек" ул. „256" бб. — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на складиштен е ускладиштување и про-
мет, на големо, на сите видови автоделови, прибор 
и опрема, електротехнички материјали и опрема, 
железарија, железна галантерија и алатки. 

Раководител на складиштен е Илиевски 
Здравко. 
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Складиштен е основано од работничкиот совет 
на Претпријатието „Технометал Македонија" увоз-
извоз — Скопје, со одлуката бр. 696 од 30. XII. 
1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 300 од 23. VI. 1972 година. (975) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
-,-л во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 205, страна 226, книга VII е запишана под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница за самопослужување 
во Скопје, ул. „Партизанска", кула 6. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови колонијални и индустриско-прехранбени 
производи за потребите на домаќинството. 

Продавницата е основана од „Инпрес" — тр-
говско претпријатие за промет со индустриски сто-
ки и прехранбени стоки — Скопје, со одлуката бр. 
02-6060 од 10. V. 1972 година на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 9. X. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Гиновски Сте-
ван Саиде. 1 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 530 од 21. VI. 1972 година. (976) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 22, 23 и 24 од Правилникот 

за работни односи и член 44, точка 10 од Законот 
за високото школство на СРМ („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/62), Советот на Медицинскиот фа-
култет — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Еден редовен професор по предметот Микро-
биологија, 

2. Еден редовен професор по предметот Офтал-
мологија, и 

3. Еден редовен професор по предметот Педи-
јатрија. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те предвидени согласно член 129, 130 и 131 од За-
конот за високото школство на СРМ. 

Молбите комплетирани со список на трудови 
се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот 
факултет — Скопје. 

Рок на пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. (277) 

ООЗТ Стоковна куќа „26 Јули" - Скопје, Ор-
ганизација во состав на трговското претпријатие 
„Интерпромет" — Скопје 

О Г Л А С У В А 
потреба од пополнување на работното место 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
1 во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 516, страна 178, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" увоз извоз — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 107 во село Глуво, 
Скопско. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба, на мало, на сите видови колони ј а лно-
прехранбени и индустриски стоки, како и стоки 
потребни за домаќинството. 

Продавницата е основата од „Центроколонијал" 
угоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 3. XII. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Живковска 
Живка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 534 од 21. VI. 1972 година (978) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
:а во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 327, страна 465, книга II е запишана под 
фирма: Комунално претпријатие за вршење на 
занаетчиски услуги „Сервис" — Тетово — Органи-
зација на здружен труд без својство на правно 
лице — Сервис во село Теарце. Предмет на рабо-
тењето на сервисот е вршење услуги — поправки 
на електротехнички уреди, електро-термички уреди 
и РТВ. 

Сервисот е основан од Комуналното претприја-
тие „Сервис" — Тетово, со одлуката бр 01113/1 
од 8. III. 1972 година на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 25. II. 1972 година. 

Раководител на сервисот е Србиновски Цвета-
нов Гаврил. 

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 245 од 15. VI. 1972 година. (980) 

СЕКРЕТАР 

У с л о в и : 

— завршен правен факултет со 5 години ра-
ботен стаж на соодветно работно место, или 

— завршена виша управна школа со над В 
години работен стаж на соодветно работно место. 

Молбите со соодветната документација да се 
доставуваат до ООЗТ Стоковна куќа „26 јули" — 
Скопје, улица „Крсте Мисирков" бр. 63. 

Огласот е отворен 15 дена од неговото објаву-
вање. (275) 

Конкурсната комисија при подрачната Здрав-
ствена станица — Виница 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место 

секретар на станицата 

У с л о в и : 

Покрај општите услови за засновање на рабо-
тен однос, предвидени со ОЗРО, кандидатот треба 
да ги исполнува и следните посебни услови, и тоа: 

— да има висока школска наобразба, економ-
ски или правен факултет, со две години работен 
стаж; 

— да има виша школска наобразба, економска 
или правна насока, со над пет години работен 
стаж. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до конкурсната комисија при подрачната 
Здравствена станица во Виница. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени предвид за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (276) 
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Советот на Стручната служба на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, врз основа на точката XVII, став 2, точ-
ка 6 од Одлуката за начинот на остварувањето на 
самоуправните права во Стручната служба на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурз'-
вање на Македонија 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
1. Началник во Одделението за финансирање 

и анализа на здравственото осигурување. 
У с л о в и : 
Правен факултет и 8 години работно искуство. 

На работното место може да се прими на работа 
и работник со помало работно искуство. 

Молбите се доставуваат до Стручната служба 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. Со молбите да се доста-
ват: диплома за степенот на образованието, извод 
од матичната книга на родените, уверение за 
здравствената состојба и доказ за движењето во 
службата. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците во Струч-
ната служба на Заедницата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (329) 

Врз основа на одлуката на Собирот на работ-
ната заедница, Медицинско-педагошкото советува-
лиште — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за работното место лекар стоматолог — ортодонт 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— завршен стоматолошки факултет, 
— завршена соодветна специјализација. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. (328) 

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор и реизбор во следните звања 
и предмети: 

1. еден наставник во сите звања по предметот 
Типологија на шумите и пасиштата; 

2. еден наставник во звањето предавач или во 
повисоко звање по предметот Метеорологија со 
климатологија; и 

3. еден асистент по предметот Искористување 
на шумите. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото школство на 
СРМ.! 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и научни тру-
дови и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
три примероци. 

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

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид за разгледување. (327) 

Конкурсната комисија при „Интерпромет" — 
ООЗТ Стоковна куќа „26 јули" во Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за директор на Стоковната куќа (реизбор) 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да 
ги исполнуваат и следните: 

— да имаат завршен економски или правен 
факултет со 5 години работно искуство на раковод-
но работно место во трговијата; 

— да имаат завршено соодветна виша школа, 
односно стручна подготовка со 3 години работно 
искуство на раководно место во трговијата; 

— да имаат завршено средна школска односно 
стручна подготовка со над 10 години работно ис-
куство на раководно работно место во трговијата; 

— да не е осудуван за кривични дела предви-
дени и казниви по чл. 55 од Основниот закон за 
стопанските претпријатија; 

— да не му е забрането со судска одлука оба-
вување должност на директор. 

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

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите и другите документи да се доставу-
ваат до конкурсната комисија при „Интерпромет" 
— Стоковна куќа „26 Јули" — Скопје. (325) 

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

распишува 
К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот логика, 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот полска литература, 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот методика на наставата по филозофија, 

— за еден лектор по англиски јазик, 
— за еден лектор по руски јазик, 
— за еден асистент при Катедрата за герман-

ски јазик и литература, 
— за два асистента при Катедрата за слави-

стика, 
— за два асистента при Катедрата за историја 

па книжевностите на народите на СФРЈ, 
— за два асистента при Катедрата за фило-

зофија, 
— за еден асистент при Катедрата за педаго-

гија, 
— за еден асистент при Катедрата за историја. 

Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите 
документи и научни и стручни трудови (во колку 
има такви), по еден примерок да се доставуваат до 
архивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (330) 

ИСПРАВКА 
Во објавениот конкурс на Советот на Шумар-

скиот институт — Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 40 од 6 декември 1972), на страна 880, 
првиот став на конкурсот се изменува и треба да 
гласи: 

„КОНКУРС 
за избор на еден соработник во Шумско-

експерименталната станица — Битола 
во звање виш научен соработник" 

Од Советот на Шумарскиот 
институт — Скопје 
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Советот на Стручната служба на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, врз основа на точката XVII, став 2, точ-
ка 6 од Одлуката за начинот на остварувањето на 
самоуправните права во Стручната служба на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, 

распишува 
К О Н К У Р С 

1. Еден приправник за стручен соработник во 
дирекцијата; 

2. Еден приправник за референт за пензиско и 
инвалидско осигурување во Одделението за стран-
ско осигурување; 

3. Еден приправник за референт за решавање 
правата на осигурениците во прв степен во Одде-
лението за пензиско осигурување; и 

4. Еден приправник референт за ревизија, жал-
би и управни спорови во Одделението за инвалид-
ско осигурување. 

У с л о в и : Завршен правен факултет. 
Молбите се доставуваат до Стручната служба 

на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 

Со молбите да се достават: диплома за степе-
нот на образованието, извод од матичната книга на 
родените, уверение за здравствената состојба и до-
каз за движењето во службата. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците во Струч-
ната служба на Заедницата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (374) 

Врз основа на член 136 од Привремениот статут 
на Стопанската банка — Скопје, Конкурсната коми-
сија на Стопанската банка — Филијала — Берово, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнето работно место: 
директор на Стопанската банка — Филијала — 

Берово 

У с л о в и : 

Кандидатот, покрај општите услови предвидени 
во ОЗРО, треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено економски или правен фа-
култет, со 9 години работен стаж од кои 4 години 
на раководно работно место. 

Со молбата кандидатите треба да ги достават 
и следните документи: 

— препис од дипломата за завршен факултет, 
— потврда за работниот стаж, 
— лекарско уверение, 
— уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага, и 
— куса биографија. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Стопанската банка — Филијала — Берово — 
Конкурсна комисија. 

Непотполните документи нема да се земаат 
предвид за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето' во „Службен весник на СРМ". (373) 

НАСКОРО ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 

ЗА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
со објаснувања и обрасци 

Приготвиле: Вера Терзиева и Новак Марковски, 
советници во Републичкиот секрета-
ријат за законодавство и организација 

Збирката ги содржи сите прописи за изборниот 
систем во организациите на здружениот труд, и 
тоа: 

— Законот за основите на изборниот систем во 
организациите на здружениот труд; 

— одредбите од Основниот закон за избор на 
работнички совети и други органи на управување 
во работните организации што се во сила; 

— одредбите од Законот за избирачки списоци 
што се однесуваат на избирачките списоци во ра-
ботните организации; и 

— Резолуцијата за остварување на Уставниот 
амандман XV. 

Збирката содржи и објаснувања на прописите 
за, изборниот систем, кои Не ја, олеснат примената 
на Законот за основите на изборниот систем во ор-
ганизациите на здружениот труд и ќе значат го-
лема помош за поблиско уредување на прашањата 
во врска со изборите со општите акти на органи-
зациите на здружениот труд. 

Во Збирката се разработени тезите заопштиот 
акт за избор на работнички совети и други ор-
гани на организациите на здружениот труд. 

Во Збирката се разработени тезите за општиот 
ства во врска со изборот и отповикувањето на чле-
новите на работничкиот совет, како и за именува-
њето и разрешувањето на директорите. 

Цена 45.— динари. 
Порачки прима Претплатата служба на 

Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, Пошт. 
фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 401-1-16 
кај Службата на општественото книговодство — 
Скопје. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

60. Закон за тутунот — — — — — — 225 
61. Закон за Републичкиот фонд за инвести-

ции во здравството — — — — — — 229 
62. Закон за распределба на средствата за не-

стопански објекти што се од општ интерес 
за Републиката во периодот 1971—1975 го-
дина — — — — — — — — — — 230 

63. Закон за данок на приходот од изнајмени 
увезени филмови — — — — — — — 231 

64. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за определување стапката на при-
донесот за запослување — — — — — 232 

65. Одлука за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за 1973 година — — 232 

66. Одлука за формирање на Комисија за 
проучување на прашањата на заштитата 
на човековата околина — — — — — 234 

67. Одлука за утврдување престанок на пра-
тенички мандат на пратеник на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СРМ — 234 

68. Препорака за натамошно подобрување на 
состојбата на крводарителството — — — 235 

69. Правилник за изменување на Правилникот 
за начинот на користење на повластиците 
и за пресметување на надоместоците за 
искористените повластици — — — — 235 
Исправка на Законот за внатрешни работи 236 

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

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


