
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 12 декември 1973 
С к о п ј е 

Број 42 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ 

НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ 

Се прогласува Законот за поведување на по-
стапка за преиспитување на самоуправните спо-
годби, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 
ноември 1973 година. 

Број 03-2858 
27 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРЕИСПИ-

ТУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ 

Член 1 

Со овој закон се уредува поведувањето на по-
стапка за преиспитување на самоуправните спо-
годби склучени меѓу организациите на здружениот 
труд и самоуправните интересни заедници, кога 
спогодбите ги повредуваат интересите на други ор-
ганизации на здружен труд и самоуправни инте-
ресни заедници. 

Член 2 

Како организација на здружен труд во смисла 
на овој закон се подразбираат: основна организа-
ција на здружен труд, заедница на основни орга-
низации на здружениот труд, работна организација 
и сложена организација на здружениот труд. 

Член 3 

Организациите на здружениот труд и самоуп-
равните интересни заедници, чии интереси се по-
вредени со самоуправна спогодба на други органи-
зации на здружениот труд и самоуправни интере-
сни заедници, можат да поведат постапка за пре-
испитување на самоуправната спогодба на начин 
утврден со овој закон. 

Член 4 
Барањето за преиспитување на самоуправна 

спогодба се поднесува врз основа на одлука доне-
сена на собир на работните луѓе или од органот 
овластен со општ акт на организацијата на здру-
жениот труд односно самоуправната интересна за-
едница. 

Во името на работната организација, барањето 
го поднесува индивидуалниот извршен орган на 
работната организација, во името на самоуправна-
та интересна заедница — претседателот на собрание-
то на самоуправната интересна заедница, а во име-
то на основната организација на здружениот труд 
и заедницата на основни организации на здруже-
ниот труд — индивидуалниот извршен г орган на 
основната организација на здружениот труд, одно-
сно заедницата на основните организации на здру-
жениот труд. 

Член 5 

Барањето за преиспитување на самоуправна 
спогодба ги содржи особено: интересите што ги по-
вредува самоуправната спогодба, одредбите на спо-
годбата што ги повредуваат овие интереси, орга-
низациите на здружениот труд односно самоуп-
равните интересни заедници што ја склучиле са-
моуправната спогодба и предлог за спогодбено ре-
шавање на спорот. 

Барањето за преиспитување на самоуправна 
спогодба се доставува до организациите на здру-
жениот труд односно самоуправните интересни за-
едници што ја склучиле спогодбата. 

Член 6 

Организациите на здружениот труд односно са-
моуправните интересни заедници што ја склучиле 
самоуправната спогодба, во рок од триесет дена од 
денот на приемот на барањето за преиспитување 
на спогодбата, го известуваат подносителот на ба-
рањето, дали прифаќаат спогодбено решавање на 
спорот. 

Предлогот за спогодбено решавање се смета за 
прифатен ако го прифати мнозинството на потпи-
сниците на спогодбата. 

Член 7 

Ако не се прифати спогодбено решавање на 
спорот во смисла на член 6 од овој закон или спо-
годбено решение не се постигне во рок од триесет 
дена од денот на дадената согласност за спогодбено 
решавање, заинтересираната странка може да по-
крене спор пред Уставниот суд на Македонија во 
рок од триесет дена од денот кога е одбиен пред-
логот за спогодбено решавање односно од денот 
кога е окончано спогодбеното решавање. 

Одлуката на Уставниот суд на Македонија ги 
заменува спорните одредби на самоуправните спо-
годби. 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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Врз основа на член 31 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови па 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор од 26 ноември 1973 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор од 26 
ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР 
МАКЕДОНИЈА ВО 1972 ГОДИНА И ЗА 1974 ГО-

ДИНА 

Се продолжува важноста на Одлуката за Про-
грамата за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението во 
СРМ во 1972 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 7/72 и „Службен весник на СРМ" бр. 39/72) и за 
1974 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1. I. 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2862 
27 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

(414? 

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 
став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 26 ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА 
СОРАБОТКА МЕЃУ СФРЈ И СР РОМАНИЈА ЗА 
1973 И 1974 ГОДИНА, ПОТПИШАНА НА 23 ФЕ-

ВРУАРИ 1973 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 
став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана па 
26 ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА СФРЈ И 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ ЗА ТРЕТ-
МАН НА НАЈПРИВИЛЕГИРАНАЅв НАЦИЈА СО 
ПРОТОКОЛОТ ОД СОСТАНОКОТ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКО-СЕНЕГАЛСКАТА МЕШОВИТА КОМИ-
СИЈА ОД 4. XI. 1972 ГОДИНА КОЈА Е ПОСТИГ-
НАТА СО РАЗМЕНА НА НОТИТЕ ОД 16. II. 1972, 

9. VI. 1972 и 16. VI. 1972 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност за ратификација на Спо-
годбата меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Ре-
публика Сенегал за третман на нај привилегираната 
нација со Протоколот од состанокот на Југословен-
ско-сенегалската мешовита комисија од 4. XI. 1972 
година, која е постигната со размена на нотите од 
16. II. 1972, 9. VI. 1972 и 16. VI. 1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник па 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2861 
27 ноехмври 1973 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

416. 
Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 

стап 1 и точка 4 од Уставот на СРМ, Собранието 
на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 26 ноември 1973 година, и на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ОД ПР-
ВИОТ СОСТАНОК НА МЕШОВИТАТА ЈУГОСЛО-
ВЕИСКО-БЕЛГИСКА КОМИСИЈА, ПРЕДВИДЕНА 
ВО ЧЛЕН 20 НА СПОГОДБАТА ОД 1 ЈУЛИ 1963 
ГОДИНА ЗА ДРУМСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
И СТОКА, ОДРЖАН ВО БЕЛГРАД НА 20 И 21 

АПРИЛ 1972 ГОДИНА 

Се дава согласност за ратификација на Про-
грамата за просветно-културна соработка меѓу 
СФРЈ и СР Романија за 1973 и 1974 година, пот-
пишана на 23 февруари 1973 година во Белград. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2860 
27 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Собранието на СРМ дава согласност за рати-
фикација на Протоколот од првиот состанок на Ме-
шовитата југословенско-белгиска комисија пред-
видена со член 20 на Спогодбата од 1 јули 1963 
година за друмски превоз на патници и стока, одр-
жан во Белград на 20 и 21 април 1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник иг 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2859 
27 ноември 1973 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 
1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на СРМ на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 
1973 година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 26 ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ДОГОВОР ЗА ВИСОЧИНАТА И КРИТЕРИУМИТЕ 
НА ДОДАТНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СО СТАБИ-
ЛИЗАЦИОНИ ДАНОЦИ, СТАБИЛИЗАЦИОНИ ЗА-
ЕМИ И СТАБИЛИЗАЦИОНО ШТЕДЕЊЕ ВО 1973 

ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Предлогот за договор за 
височината и критериумите на додатното оптовару-
вање на граѓаните и организациите на здружен 
труд од областа на стопанството со стабилизационп 
даноци, стабилизациони заеми и стабилизационо 
штедење во 1973 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2829 
27 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 
став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
26 ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА НЕИСПЛАТЕНИТЕ ДОЛГОВИ ОД ПА-
КИСТАН НА ЈУГОСЛАВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА ИСЛАМСКА-
ТА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН, ПОТПИШАНА НА 
16 ОКТОМВРИ 1972 ГОДИНА ВО ИСЛАМАБАЛ 

I 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Предлогот за ратифи-
кација на Спогодбата за регулирање на неисплате-
ните долгови од Пакистан на Југославија меѓу Вла-
дата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Владата на Исламската Република 
Пакистан, потпишана на 16 октомври 1972 година 
во Исламабал. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2863 
27 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на членот бб став 2 од Законот за 
организацијата и подготовките на народната од-
брана („Службен весник на СРМ" бр. 6/72), Изврш-
ниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗ-
НИЦИ ПОВИКАНИ ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА 

РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
На војниците-обврзници, резервните офицери, 

резервните подофицери и резервните воени служ-
беници (воени обврзници) повикани од надлежен 
орган на Републиката на воена служба во терито-
ријалната одбрана, им припаѓа дневница во износ: 

— на резервните генерали (адмирали) 180,09 
динари; 

— на резервните офицери, резервните застав-
ници, резервните воени службеници од VII до I 
класа и на војниците-обврзници, разводници и де-
сетари распоредени на офицерска должност 150,00 
динари; 

— на останатите резервни подофицери и воени 
службеници, војници-обврзници, разводници и де-
сетари распоредени на подофицерска должност 
120,00 динари; 

— на војниците-обврзници, разводници и десе-
тари 100,00 динари. 

Член 2 
Под воена служба во смисла на член 1 од оваа 

уредба се подразбира: курсеви и семинари за усо-
вршување и дошколување во школските центри за 
потребите на ЈНА и територијалната одбрана, веж-
би, работа на терен сврзана со уредување на тери-
торијата за потребите на територијалната одбрана, 
извршување на вонредни задачи во местото на жи-
веење и други форми на обука организирана од 
надлежен орган на Републиката. 

Член 3 

Дневниците на воените обврзници се пресмету-
ваат од часот на тргнувањето до часот на враќа-
њето во местото на живеење. 

На обврзниците им припаѓа цела дневница за 
секои 24 часа поминати на воена служба а за ос-
татокот од времето поминато над 24 часа, за секои 
започнати 6 часа им припаѓа 250/о од цела днев-
ница. 

Ако воената служба трае помалку од 24 часа 
или ако обврзниците се враќаат секојдневно во 
местото на живеење, за времето од 10—12 часа на 
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обврзниците им припаѓа 25% од целата дневница, 
а за времето преку 12 часови 50% од целата днев-
ница. 

Член 4 
Дневницата на воените обврзници им се нама-

лува за 20% по истекот на 30 дена поминати на 
воена служба во едно место. 

Воените обврзници кои се повикани за вршење 
на вонредни задачи сврзани со воената служба во 
местото на живеење, а извршувањето на задачата 
трае повеќе од 12 часа, им се исплатува 25% од 
полната дневница. 

Член 5 

Надоместокот на дневниците предвиден со 
оваа уредба се исплатува на товар на средствата на 
органот кој ги повикал воените обврзници на 
воена служба во територијалната одбрана. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нува да важи Уредбата за висината и начинот ^а 
пресметување на дневниците на воените обврзни-
ци повикани од надлежен орган на Републиката 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 21/72. 

Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2691/1 
8 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 1 став 2 и член 4 од Зако-
нот за распределба на средствата за нестопански 
објекти што се од општ интерес на Републиката 
во периодот 1971—1975 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/73) и членот 6 од Законот за Републич-
киот буџет за 1973 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 13/73), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕД-
СТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 
ГОДИНА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
ШТО ЌЕ СЕ ОСТВАРУВААТ ВО 1973 ГОДИНА ПО 
ОСНОВ НА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ 

1. Од средствата за изградба на објекти за фи-
зичка култура што се од општ интерес на Репуб-
ликата во периодот 1971—1975 година се определу-
ваат следните износи и корисници: 

1. Општина Берово 
— за доградба на сала за физич-

ко воспитување 700.000 дин. 
2. Општина Струга 

— за изградба на затворен пли-
вачки базен 1.000.000 „ 

3. Општина Дебар 
— за изградба на спортско-рекре-

ативен центар 500.000 „ 
4. Општина Крива Паланка 

— за изградба на сала за физич-
ко воспитување 400.000 „ 

5. Општина Гостивар 
— за изградба скиилифт во СЦ 

„Маврово" 150.000 „ 
6. Општина Прилеп 

— за изградба спортска палата 3.000.000 

7. Општина Битола 
— за изградба спортска хала 2.400.000 

8. Општина Кочани 
— за изградба фискултурна сала 1.200.000 

9. Општина Пробиштип 
— за изградба сала за физич-

ко воспитување 360.000 
10. Општина Куманово 

— за доградба на олимписки ба-
зен 870.000 

— за доградба на 'градско стре-
лиште 170.000 

11. Општина Штип 
— за доградба на спортско-рекре-

ативен центар 1.900.000 
12. Општина Виница 

— за изградба на спортски центар 450.000 
13. Општина Кратово 

— за доградба на фискултурна 
сала 660.000 

2. Комитетот за физичка култура, во согла-
сност со утврдените општи услови за начинот на 
учество во изградба и доградба на објекти за фи-
зичка култура, ќе определи износи и корисници 
на дел од средствата во износ од 240.000,00 дин. 

3. Од средствата за нестопански објекти, што 
ќе се остварат во 1973 година по основ на посеб-
ниот републички данок на промет, се доделуваат 
како партиципација за изградба на објекти за ф и -
зичка култура во Републиката, на следните кори-
сници : 

1. Општина Крива Паланка 
— за изградба сала за физичко 

воспитување 400.000 дин. 
2. Општина Гостивар 

— за изградба скиилифт во СЦ 
„Маврово" 150.000 ,, 

3. Општина Прилеп 
— за изградба спортска палата 420.000 ,, 

4. Општина Битола 
— за изградба спортска хала 400.000 ,, 

5. Општина Кочани 
— за изградба фискултурна сала 300.000 ,, 

6. Општина Пробиштип 
— за изградба сала за физичко 

воспитување 360.000 ,, 
7. Општина Куманово 

— за доградба на градско стре-
лиште 170.000 „ 

8. Општина Штип 
— за доградба на спортско-рек-

реативен центар 300.000 „ 
9. Општина Виница 

— за изградба на спортски цен-
тар 200.000 „ 

10. Општина Кратово 
— за доградба на фискултурна 

сала 300.000 „ 
4. Износите на средствата од претходната точ-

ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на приливот на сред-
ствата. 

5. Неискористените средства по точка III од 
оваа одлука ќе се пренесуваат во наредната година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2757/1 
Ѕ ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVIII и член 35 од Законот за Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 40/71) и член 23 од 
Посебниот општествен договор за критериумите и 
мерилата за з^согласување на надоместокот на ли-
чен доход и примањата на функционерите и работ-
ниците што ги именува односно назначува Изврш-
ниот совет односно што се именуваат или назна-
чуваат во согласност со Извршниот совет од По-
себниот општествен договор, Извршниот совет, на 
седницата одржана на 13 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО 
ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОД-
НОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Во Одлуката за утврдување на личните доходи 
и трошоците на функционерите и работниците што 
ги именува односно назначува Извршниот совет 
или што се именуваат односно назначуваат во со-
гласност со Извршниот совет („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/73), во делот III во точката 2 бројот 
„2,45" се заменува со „2,70" и во точка 3 бројот 
„2,20" се заменува со „2,45". 

Во делот IV, по ставот 1 се додава нов став 2 
кој ќе гласи: 

„По исклучок износот на надоместокот на ли-
чен доход на функционерите и работниците од точ-
ка I, II и III од оваа одлука може да биде опреде-
лен во висина на едномесечниот личен доход што 
функционерот односно работникот го имал пред 
именувањето". 

Ставовите 2 до 6 стануваат ставови 3 до 7. 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 12-2813/1 
13 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 40 став 2 од Правилникот 
за условите и начинот за вршењето на задолжи-
телната имунизација против заразните болести 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 2/65), Републичкиот 
секретаријат за здравство и социјална политика на 
предлог на Републичкиот завод за здравствена за-
штита на СРМ, донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 

ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Имунизацијата на населението против одре-
дени заразни болести, согласно член 45 став 1 и 4 
од Правилникот за условите и начинот на врше-
њето на задолжителна имунизација против зараз-
ните болести (Правилник), се врши во текот на це-
лата година (континуирано) и во определени вре-
менски периоди (кампањски), како и по епидемио-
лошки индикации. 

2. Задолжителната имунизација се врши кон-
тинуирано на сите лица на определена возраст 
против: туберкулоза (Тићегси1оѕ1ѕ), дифтерија (В1-
ћр!ег1а), тетанус (Те1апиѕ), голема кашлица (Рег1и-
ѕ1ѕ), детска парализа (Ро1уот1е1Шѕ ас.), мали сипа-
ници (МогШШ) и големи сипаници ^аг!о1а Vе^а) и 

кампањски по определени епидемиолошки индика-
ции против: тифус и паратифус (Турћиѕ а М о т 1 -
паНѕ и рага!урћиѕ А и В) и бес (1Лѕѕа), на начин 
утврден со Правилникот и Упатството за начинот 
на имунизацијата и контролата на резултатите од 
имунизацијата против определени заразни болеста 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/68) и Законот за 
спречување и сузбивање на заразните болести 
(,Службен весник на СРМ" бр. 9/67 и 35/71) и тоа: 

а) Против детска парализа од 1 јануари до 30 
јуни и од 1 октомври до 31 декември 1974 година 
со тритипна вакцина; 

б) Против останатите горенаведени болести во 
текот на целата година. 

Имунизација против туберкулозата се врши: 
1. без тестирање на сите деца до навршени 

два месеца на живот; 
2. на сите лица од навршени два месеца до на-

вршени осумнаесет години со претходно тестирање 
кои примарно не се вакцинирани ако се на тубер-
кулин негативни; 

3. ревакцинирање се врши според календарот 
за имунизација. 

II 

Имунизација против дифтерија, тетанус и го-
лема кашлица: 

А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. X. 1973 до 30. IX. 

1974 година на. возраст определена со календарот 
за имунизација; 

2. на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ре-
вакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1973 

година против дифтерија, тетанус и голема каш-
лица — на возраст определена со календарот за 
имунизација; 

2. на сите деца комплетно вакцинирани до пет 
годишна возраст ако од имунизацијата поминало 
најмалку една година а не повеќе од три години; 

3. на сите деца во петтата година на возраст 
ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани 
според календарот за имунизација. 

III 

Имунизација против дифтерија и тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца до 5 годишна возраст кои 

уредно не се вакцинирани или ревакцинирани а 
за прележале големата кашлица; 

2. на сите деца родени 1967 и 1968 година кои 
не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца во седмата година на возраста 

кои порано уредно се вакцинирани и ревакцини-
рани против дифтерија и тетанус според календа-
рот за имунизација; 

2. на сите деца вакцинирани за прв пат про-
тив дифтерија и тетанус во шестата и седмата го-
дина возраст во 1973 година ако од вакцинирањето 
поминало една година. 

IV 

Имунизација против тетанус: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите лица од навршени осум години до 

навршени дваесет години на возраст кои против 
тетанус порано не биле вакцинирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите лица во тринаесеттата и осумнае-

сеттата година на возраст кои претходно уредно 
биле вакцинирани против тетанус со вакцина Ди-
Те-Пер односно Ди-Те или Те, 
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V 

Имунизација против детска парализа: 
А. Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. X. 1973 до 30. IX. 

1974 година според календарот за имунизација; 
2. на сите лица родени од 1. I. 1955 до 30. IX. 

1974 година кои порано не биле вакцинирани. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1973 

година ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2. на сите деца во четвртата и седмата година 
кои претходно биле комплетно вакцинирани и ре-
вакцинирани според календарот за имунизација. 

VI 

Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1. на сите деца родени од 1. IV. 1973 до 31. III. 

Возраст на лице 
што подлежи на 

имунизација 

до 2 месеца 
4—5 и 6 месеци 
4—51/2 и 7 месеци 
10 месеци 
11 месеци 
18 месеци 
20 месеци 
12—30 месеци 
4 години 
5 години 
7 години 

7 години 
13 години 

14 години 
18 години 
18 години 

. VIII 

На кампањски начин се врши задолжителна 
имунизација (вакцинација и ревакцинапија) про-
тив следните заразни болести и над следните лица: 

а) против туберкулоза (Тићегси1оѕ1ѕ) се имуни-
зираат со Б С Ж вакцина сите лица повозрасни од 
18 години, кои работат во антитуберкулозни дис-
панзери и други работни организации за дијагно-
стика и лекување од туберкулоза, ако не реаги-
раат на туберкулин и ако од последното имунизи-
рање изминало најмалку една година; 

б) против цревниот тифус (Турћиѕ аМопппаИѕ) 
и паратифус (Рага1урћиѕ) се имунизираат сите 
лица: 

— кои работат во бактериолошки лаборатории, 
болници и одделенија за лекување на болни од за-
разни болести; 

— кои работат на одржување на чистотата на 
населените места (поправка на канализација, чи-
стење на нужнички јами, отстранување на отпадни 
материи од населбите и сл.); 

— кои учествуваат на младински работни ак-
ции или кои работат на големи градилишта и зем-
јоделски стопанства. 

Ревакцинација на лицата од оваа точка се вр-
ши со една доза на секои три години од денот на 
вакцинирањето; 

1974 година кои не прележале мали сипаници спо-
ред календарот за имунизација. 

2. на сите деца родени од 1. I. 1970 до 31. III. 
1973 година кои не прележале мали сипаници а не 
се вакцинирани против мали сипаници. 

VII 

Имунизација против големи сипаници: 
А. Вакцинирање се врши: 
— на сите деца од навршени десет месеци на 

возраст до навршени три години ако претходно не 
биле вакцинирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
— на сите деца во седмата и четиринаесеттата 

година на возраст ако претходно биле успешно вак-
цинирани и ако од вакцинирањето поминало три 
години. 

Имунизацијата против определените заразни бо-
лести во оваа програма согласно упатството се вр-
ши по следниот: 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ревакцинирање 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 

I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 

II ревакцинирање 
II ревакцинирање 

I ревакцинирање 
И ревакцинирање 

III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
III ревакцинирање 
II ревакцинирање 

IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 

в) против големите сипаници (Уаг1о1а Vега) се 
имунизираат сите лица: 

— кои работат во сообраќајот и во објекти на 
меѓународниот железнички, патнички и воздушен 
сообраќај; 

— кои како претставници на органите за внат-
решни работи и на царинската служба работат во 
пограничните места преку кои се врши меѓунаро-
ден железнички и патнички сообраќај; 

— кои како медицински персонал во органите 
на санитарната инспекција вршат здравствен над-
зор на границите, персоналот на работа во микро-
биолошките лаборатории и здравствените работни 
организации, кои доаѓаат во допир со болни или 
со нивните предмети, освен персоналот кој е на 
работа во работните организации за лекување на 
болни од туберкулоза и на родилните домови; 

— кои доаѓаат од подрачја каде има големи си-
паници, ако овие лица немаат прописно уверение 
дека се вакцинирани според одредбите од Меѓуна-
родниот санитарен правилник, како и лицата кои 
патуваат во земја која има големи сипаници или 
во земја која бара имунизација против оваа болест. 

Овие лица кои не се примарно вакцинирани се 
вакцинираат, а другите лица ка ј кои од примар-
ното вакцинирање поминало најмалку три години 
се ревакцинираат; 

г) против беснило (1лѕѕа) се имунизираат сите 
лица што ќе бидат повредени од бесно животно 
или од животно за кое се сомнева дека е бесно, 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Болеста против која се врши 
имунизација 

Туберкулоза без тестирање 
Дифтерија-тетанус-пертусис (3 дози) 
Детска парализа (3 дози) тритип. вакц. 
Мали сипаници 
Голема сипаница 
Дифтерија-тетанус-пертусис (1 доза) 
Детска парализа (1 доза) тритип. вакц. 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) тритип. вакц. 
Дифтерија-тетанус-пертусис (1 доза) 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Детска парализа (1 доза) тритип. вакц. 
Дифтерија-тетанус (1 доза) 
Тетанус 
Туберкулоза 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Тетанус 
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Под повредено лице во смисла на оваа точка се 
смета особено лицето: 

1. укасано или огребено од лисица, волк или 
некое друго диво животно; 

2. укасано од куче што е непознато и што не 
може да се држи под ветеринарска контрола; 

3. укасано од куче кое во рок од 14 дена од 
денот на повредата на лицето покажува знаци на 
беснило, пцовиса или одлута; 

4. укасано од куче во пределот на главата и 
вратот или во пределот на поголеми нервни спле-
тови, без оглед на состојбата и судбината на ку-
чето ; 

5. укасано од мачка или друго бесно домашно 
животно или домашно животно за кое се сомнева 
дека е бесно; 

6. повредено при работа со материјал што бил 
во додир со бесно животно или животно за кое се 
сомнева дека е бесно, односно при обдукција па 
такво пцовисано животно. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-01-2888 
23 ноември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална политика, 
Вулнет Старова, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - ПРИЛЕП 

Врз основа на член 36 од Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71), а во врска со член 44 став 
1 точка 1 и член 100 од Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — При-
леп, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Прилеп, на својата 
седница одржана на 22 ноември 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 

ЛЕКОВИ 

Член 1 

На име учество во трошоците за користење на 
издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна интервенција на стручен здравствен ра-
ботник, осигурените лица плаќаат по 2,50 динари 

Г^ЧЛЛЛЛЛА^ЛЛЛ/УАЛУ^ХЛ. 

Огласен дел 

по издаден лек во аптека или друга здравствена 
работна организација на подрачјето на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп, без оглед на цената — вредноста на из-
дадениот лек. 

По исклучок, ако пропишаниот лек е поефтин 
од 2,50 динари, лекот се издава со наплата на не-
говата вредност. 

Член 2 

Учество во трошоците од претходниот член на 
оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои 
лековите им се пропишани и ги користат по основ 
на задолжителните видови на здравствена заштита 
и во случај на несреќа на работа и заболувања од 
професионални болести (член 30 и 32 од Законот). 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 декември 1973 
година. 

Бр. 5614 
22 ноември 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Џајкоски, с. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителката 
Османова Бранка од Скопје, против тужениот Ос-
мани Сами од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот Османи Сами во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја достави сво-
јата сегашна адреса. Во колку во одредениот рок 
од 30 дена не^ се јави или не ја достави својата 
точна адреса, ќе му биде поставен старател кој ќе 
го застапува во спорот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2083/72 од 
21. XI. 1973 година. (164^ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителката Стамена Цветковска, по татко Се-
рафимовска, од село Жидилово која сега живее во 
село Дурачка Река, општина Крива Паланка, про-
тив тужениот Боре Димитар Цветковски од село 
Жидилово, сега со непозната адреса, за развод на 
брак. 

Се повикува тужениот Боре Цветковски во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
во судот или да ја соопшти својата адреса. Во 
спротивно ќе му се постави старател кој ќе го за-
стапува до завршувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2672/72. (16^/ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Славица Димитриевиќ, родена Јашаревска од 
Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 98/11-9, против ту-
жениот Ѓунисие Димитриевиќ, кој порано живеел 
во Скопје, во населба Чаир, зграда 7, влез 3, стан 8, 
а сега се наоѓа во СР Германија, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Ѓунисие Димитриевиќ, 
да се јави на судот лично или писмено и да ја 
соопшти својата точна адреса во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе му 
постави старател кој ќе го застапува до завршу-
вањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1764/73. (167)/ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Џафер Шаќир од Охрид, ул. „Гоце Делчев" бр. 
132, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, 
против Џафер, род. Таир Мукерем од Охрид, сега 
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со непознато место на живеење. Бидејќи тужената 
е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот 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. 4773. (166)/ 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 745, 
страна 1257, книга III е запишано следното: На-
зивот на Основното осумгодишно училиште „Кочо 
Рацин" — село Ракотинци, согласно со одлуката на 
советот на училиштето, број 166 од 3. XI. 1971 го-
дина и решението на Собранието на град Скопје, 
број 06-16252 од 2. VI. 1972 година се менува и ќе 
гласи: Централно основно училиште „Драга Сто-
јановска", село Ракотинци, Скопско 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр 151/72 од 30. III. 1973 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 303, 
страна 241, книга II е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Полното основно училиште 
„Благој Кирков" — Титов Велес Јанакиев Атанас 
е разрешен од должност со решението број 277 од 
9. VII. 1966 година. 

За директор на Полното основно училиште 
,.Благој Кирков" — Титов Велес, со решението бр. 
303 од 1. XII. 1970 година на Советот на работната 
заедница на училиштето е назначен Џаџов Деспот 
Душан, кој иистото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Ќурќиева Љубин-
ка, администратор, сметано од 23. III. 1973 година. 

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

(601) бр. 72 од 27. III. 1973 година. 

Окружниот стопанскии суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 135, стра-
на 764, книга I е запишано следното: Досегашниот 
директор на Економското училиште „Јовче Тес-
личков" — Титов Велес, Трипчев Милан Никола, 
е разрешен од должност со решението на советот 
на работната заедница, бр. 71 од 13. I. 1968 година. 

За директор на училиштето е назначена, со ре-
шението на управниот одбор на училиштето, број 
975 од 24. II. 1969 година Крстеска Лилјана, која 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздожува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Мешкова Дворка, сметано од 
23. III. 1973 година. 

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

бр. 73 од 27. III. 1973 година. (602) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 698, 
страна 971, книга III е запишано следното: Кон 
Заводот за урбанизам, комунално-станбени работи 
и проектирање — Куманово, ул. „11 Октомври" 
бр. 4, согласно со одлуката на работната заедница 
на Управата за изградба и реконструкција на 
улици, патишта, водовод и канализација — Ку-
маново, број 02-659 од 20. III. 1973 година, одлу-
ката на работната заедница на Установата за чи-
стота, градско и вонградско зеленило, број 02-177 
од 19. III. 1973 година, одлуката на работната за-
едница на Управата за пазари „Пазаришта" — Ку-
маново, број 123 од 19. III. 1973 година, одлуката 
на советот на Заводот за урбаниизам, комунално-
станбени работи и проектирање — Куманово, број 
02-303 од 21. III. 1973 година и одлуката на Собра-
нието на општината Куманово за давање согла-

сност на одлуката за интеграција на организациите 
на здружен труд што вршат комунална дејност, 
број 06-4379/1 од 6. IV. 1973 година се присоедину-
ваат: Управа за пазари „Пазариште" — Куманово, 
Установата со самостојно финансирање „Чистота", 
градско и вонградско зеленило — Куманово и Уп-
равата за изградба и реконструкција на улици, во-
довод и канализација — Куманово. 

Со присоединувањето дејноста на Заводот за 
урбанизам, комунално-станбени работи и проекти-
рање — Куманово се проширува и со: 

— изградба и реконструкција на улици; 
— изградба и реконструкција на водовод и ка-

нализација; 
— изградба и реконструкција на патишта; 
— да се грижи за чистота на градот; 
— да го одржува зеленилото во градот и вон 

од него; 
— да управува со гробиштата и градското ку-

патило; 
— да врши хемиско чистење на облека, пере-

ње и бојадисување; 
— да управува со пазариштата во градот и да 

ги одржува во исправна состојба заедно со инвен-
тарот кој да биде таков што да овозможува паза-
ришната нормално да се користат за целта што ја 
имаат; 

— да одржува ред на пазариштата; 
— да наплатува такса од корисниците на па-

зариштата; 
— снабдување на индивидуалните производи-

тели и работни организации — корисници на услу-
гите на пазариштата на Управата со сите репро-
материјали (вештачки ѓубрива, хемиски средства 
за заштита, семиња и разни други средства, мате-
ријали и орудија сврзани со примената на истите) 
непосредно или преку Земјоделската аптека; 

— откуп одвишоци на земјоделски производи 
и пласман на истите; 

— да ги врши сите други работи сврзани со 
работата и користењето на пазариштата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 80 од 10. IV. 1973 година. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 365, 
страна 497, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште 
„Живко Брајковски" — Бутел I — Скопје Брани-
слава Поповска, директор, и престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешена од долж-
ност. 

За директор на училиштето е назначен Тага-
совски Перо, кој истото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластувањето. 

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

бр. 81 од 12. IV. 1973 година. ( 6 2 3 ) ^ ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1213, книга III е запишано организирање на 
основна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Клиника за хируршки бо-
лести при Медицинскиот факултет — Скопје, со-
гласно со одлуката број 01-2045 од 31. XII. 1971 го-
дина, донесена по пат на референдум, со следните 
податоци под фирма: Основна организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Кли-
ника за хируршки болести при Медицинскиот ф а -
култет — Скопје. Предмет на работењето на ООЗТ 
е да служи за вршење на наставата и научно-ис-
тражувачката работа за потребите на Медицинскиот 
факултет при Универзитетот во Скопје, да сора-
ботува со соодветни установи во земјата и стран-
ство и да ги следи нивните постигања и нивното 
применување; да се грижи за стручното оспособу-
вање на хируршкиот и здравствениот кадар. 

В. д. директор на ООЗТ е д-р Георги Камчев-
ски, кој е овластен да ја потпишува ООЗТ, без 
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својство на правно лице, од името на факултетот 
за склучување на договори и други правни работи 
во врска со работењето на ООЗТ, а во рамките на 
доходот што таа го остварува, согласно со овла-
стувањето бр. 03-95 од 18. I. 1973 година, а во сми-
сла на член 18 став 2 од Статутот на Медицин-
скиот факултет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 29 од 26. И. 1973 година. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 295, 
страна 211, книга И е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Полното основно учили-
ште „Трајко Андреев" — Титов Велес Павлов Ду-
шан, директор, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност со ре-
шението на советот на училиштето, број 500 од 31. 
VIII. 1967 година. 

За директор на училиштето, со одлуката на 
советот на училиштето број 02-567 од 30. X. 1969 
година е назначен Зографски Киров Јован, кој ис-
тото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Димова Маријонка, сметководен 
режисер, сметано од 22. III. 1973 година. 

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

бр. 71 од 11. IV. 1973 година. (633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1215, книга III е запишано: Организирање 
на Основна организација на здружен труд при 
Медицинскиот факултет — Скопје во чиј состав 
се следните делови на факултетот: Институт за 
анатомија, Институт за хистологија и ембриологи-
ја, Институт за биохемија, Институт за физиоло-
гија, Институт за патолошка анатомија, Институт 
за патолошка физиологија, Институт за микробио-
логија и паразитологија, Институт за фармаколо-
гија и токсикологија и Институт за судска меди-
цина и криминалистика, согласно со одлуката бр. 
03-128 од 23. I. 1973 година, донесена по пат на ре-
ферендум, под фирма: Основна организација на 
здружен труд — Институт без својство на правно 
лице во чиј состав се деловите: Институт за ана-
томија, Институт за хистологија и ембриологија, 
Институт за биохемија, Институт за физиологија, 
Институт за патолошка анатомија, Институт за па-
толошка физиологија, Институт за микробиологија 
и паразитологија, Институт за фармакологија и 
токсикологија, Институт за судска медицина и кри-
миналистика при Медицинскиот факултет — Скоп-
је. Предмет на работењето на ООЗТ е: 

— да подготвува високи и највисоки медицин-
ски стручњаци, давајќи им на студентите теорет-
ски и практични знаења; 

— да ги воведува студентите во методите на 
научната работа и да ги подготвува во звањето 
лекар од општа медицина, односно стоматологија; 

— да се грижи и да ја организира наставата 
за подигање на научен и наставен подмладок како 
и за понатамошно усовршување и специјализација 
на здравствените стручњаци; 

— да организира научна и истражувачка ра-
бота со цел за натамошен развиток на медицин-
ската наука, а особено за подигање на здравстве-
ната состојба и усовршување на здравствената за-
штита на народот; 

— со својата работа и соработка со научните, 
здравствените и другите општествени установи и 
организации во земјата како и со меѓународна 
стручна соработка да го помага стопанскиот, ку.л-
турниот и општествениот развиток во земјата; 

— да ги воспитува студентите како совесни 
граѓани на социјалистичката заедница. 

Професорот д-р Љупчо Гроздев, в. д. директор, 
овластен е да ја потпишува ООЗТ, без својство на 
правно лице, од името на факултетот за склучу-
вање на договори и други правни работи во врска 
со работењето на ООЗТ, а во рамките на доходот 
што таа го остварува согласно овластувањето број 
03-649 од 13. IV. 1973 година, а во смисла на член 
18, став 2 од Статутот на Медицинскиот факултет 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 55 од 25. IV. 1973 година. (665)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 734, 
страна 1181, книга III е запишано следното: Спе-
цијалното полно основно училиште — Титов Велес 
е конституирано на 20. III. 1973 година, согласно со 
записникот од одржаниот состанок на советот на 
работната заедница на 20. III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 83 од 12. IV. 1973 година. (672) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 5. III. 1973 
година, рег. бр. 57/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ма-
кариевски д-р Сиљан, директор на Здравствената 
станица во Демир Хисар. 

Се овластува Каранџуловски д-р Димитар, ди-
ректор и Јошевски Блажо, ш е ф на сметководство-
то, за потпишување на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 12/73. (683) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 26. II. 1973 
година, рег. бр. 100/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ан-
гелески Крсте, директор на Основното училиште 
„Петре Чаулев" — село Куратица, Охридско. 

Се овластува Попоски Петар, директор да го 
потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 10/73. (690) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 26. II. 1973 го-
дина, рег. бр. 82/65, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Филип 
Вероски, досегашен директор на Стручното угости-
телско училиште со практична обука „Ванчо Пито-
шески" — Охрид. 

Се овластува новоназначениот директор Алек-
сандар Софкоски да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
11/73. (691) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 28. III. 1973 го-
дина, рег. бр. 2/73, е запишан под фирма: Завод за 
заштита на спомениците на културата и народен 
музеј — Охрид. Предмет на работењето на заво-
дот е: 

— заштита на спомениците на културата, за-
штита на природните реткости, заштита на гро-
биштата на паднатите борци, заштита на спомен 
плочи и заштита на други објекти и предмети коп 
имаат карактер на споменик на културата и при-
родна реткост; 

— културно-просветна и научна дејност. 
В. д. директор на заводот е Тодор Паскали, кој 

ќе го потпишува. 
Заводот настана со спојувањето на двете уста-

нови и тоа: Народниот музеј — Охрид и Заводот 
за заштита на спомениците на културата — Ох-
рид, со одлуката број 02-28/1 од 21. II. 1973 година, 
одлуката број 02-24/1 од 28. II. 1973 година и број 
02-30/1 од 28. И. 1973 година. 

Со овој упис установата се смета како правно 
лице. 



Стр. 1170 - Бр. 42 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 12 декември 1973 

Народниот музеј во Охрид и Заводот за зашти-
та на спомениците на култрата — Охрид се бри-
шат од регистарот на установите што го води овој 
суд, од рег. бр. 134/65 и рег. бр. 1/67 поради спо-
јување на истите и формирање на нова установа 
Завод за заштита на спомениците на културата и 
народен музеј — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 18, 19 и 20/73. (705) / 

е х 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите, на 9. III. 1973 
година^ рег. бр. 59/65, е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Слободан 
Трајковски, директор на Централното основно учи-
лиште „Иван Горан Ковачиќ", Дедебалци, Битол-
ско. 

Се овластува Кечевски Лазар, директор, за 
потпишување на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 13/73. (715)/ 

Центарот за примена на радиоизотопи во сто-
панството на СРМ — Скопје ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на 
овластувањето Кирков А. Панче, директор и Оло-
лоска Драгица, книговодител на установата. 

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

бр. Ѕ4 од 18. V. 1973 година. (796) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. III. 1973 
година, рег. бр. 66/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Моми-
роски Костадин, директор, на Народниот универ-
зитет „Мирче Ацев" — село Тополчани, Прилепско. 

Се овластува Пројчески Вангел, директор, да 
ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 14/73. (727) 

- - - . 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. III. 1973 
година, рег. бр. 11/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Александар Хаџиевски, директор на Работничкиот 
универзитет во Ресен. 

Се овластува Александар Крстевски, директор, 
да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 15/73. (730у ' 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. IV. 1973 
година, рег. бр. 94/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ше-
керџи Нехат, заменик директор на Основното учи-
лиште „Никола Тесла" — Битола. 

Се овластува Низаметин Асим, заменик дирек-
тор, покрај досегашните потписници Сулејмани 
Шахе и Короска С. Слободанка, да го потпишува 
училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 26/73. (743) / 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. IV. 1973 
година, рег. бр. 1/71 е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Славејко Геор-
гиев, в. д. директор на Заводот за урбанизам, ар-
хитектура и комунално-станбено стопанисување — 
Струга. 

Се овластува Никола Милошески, в. д. дирек-
тор за потпишување на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 22/73. (757)^/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 749, 
страна 1279, книга III е запишан под фирма: Цен-
тар за примена на радиоизотопи во стопанството 
на СРМ — Скопје. Предмет на работењето на цен-
тарот е вршење на испитување од областа на при-
мената на радиоизотопите во сите гранки на сто-
панските дејности. 

Центарот е основан со одлуката на Стопанска-
та комора на СРМ — Скопје, број 01-5866/2 од 21. 
XII. 1964 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 305, 
страна 249, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Полното основно училиште 
„Кирил и Методија" — Титов Велес, Галаб Настев, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со одлуката на советот на 
работната заедница број 02-113 од 2. IV. 1973 г-
дина. 

За директор на Полното основно училиште 
,.Кирил и Методија" — Титов Велес со горецити-
раната одлука е назначен Чочков Тодор Владо, 
кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Мишковска Томе-
ва Благородна, сметкополагач, сметано од 17. IV. 
1973 година. 

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

бр. 88 од 21. V. 1973 година. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1211, книга III е запишано организирање 
на Основна организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Клиника за очни боле-
сти при Медицинскиот факултет — Скопје, согла-
сно со одлуката број 01-2045 од 31. XII. 1971 годи-
на, донесена по пат на референдум, под фирма: 
Основна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Клиника за очни болести 
при Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет 
на работењето на ООЗТ е да служи за обавување 
на наставата и научно-испитувачката работа за 
потребите на Медицинскиот факултет при Универ-
зитетот во Скопје; да се занимава со научно-ис-
тражувачка работа и работи на спречување и ле-
кување на заболувањата; да соработува со соод-
ветни установи во земјата и странство и ги следи 
нивните постигнувања и се грижи за нивното при-
менување; да се грижи за стручно оспособување 
на здравствениот кадар во клиниката. Во клини-
ката се врши практика за учениците од средно 
медицинското училиште, учениците од школата за 
болничари, кои доаѓаат за стекнување на поголемо 
медицинско искуство. 

Проф. д-р Димитар Миовски, в. д. директор на 
ООЗТ, е овластен да ја потпишува ООЗТ без свој-
ство на правно лице од името на факултетот, да 
склучува договори и други правни работи во врска 
со работењето на ООЗТ, а во рамките на доходот 
што таа го остварува, согласно со овластувањето 
број 03-95 од 18. I. 1973 година, а во смисла на 
член 18 став 2 од Статутот на Медицинскиот ф а -
култет — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 28 од 26. И. 1973 година. (518) . 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 532, 
страна 167, книга III е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Основното училиште 
,,,Влазними" — село Србиново, општина Гостивар 
и тоа: Билали Неџби Афет, директор, Милошевски 
Љубе Атанас, секретар и Елмази Елмаз Ремзи им 
престанува правото за потпишување со одлуката 
на советот на споменатото училиште, број 0301-44 
од 27. III. 1973 година. 

За нови потписници на Основното училиште 
„Влазними" — село Србиново, општина Гостивар 
со горенаведената одлука се назначени следните 
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лица: Џелили Миџаит, директор, Муслиу Гафур, 
пом. директор и Незири Сефер, секретар, кои учи-
лиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето. 

Обрвската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 75 од 9. V. 1973 година. (770) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 693, 
страна 943, книга III е запишано следното: Дејно-
ста на Заводот за урбанизам при Собранието на 
општината Титов Велес, ул. „Маршал Тито" бб, 
согласно со одлуката на Собранието на општина 
Титов Велес — Одделение за собраниски работи, 
број 2668 од 10. VI. 1971 година во иднина се про-
ширува и со: 

— ја обавува и дополнува основната докумен-
тација на просторниот развиток, ја ускладува со 
развојниот стремеж, а сето тоа во склад со зако-
нот за регионално, просторно и урбанистичко пла-
нирање и другите прописи донесени од страна на 
надлежниот орган; 

— му поднесува на надлежниот орган (Сове-
тот за урбанизам и станбено-комунални прашања, 
Собранието на општината Титов Велес) предлози 
за просторните и урбанистичките проекти и заедно 
со нив ги дава на јавна дискусија и усвојување, 
како и учествува во спроведувањето, го следи из-
ведувањето на непосредните и долгорочните про-
сторни урбанистички програми и проекти; 

— има дава на надлежните и стручните орга-
ни помош и предлози во врска со работите од об-
ласта на урбанизмот; во својата работа соработува 
со сите заинтересирани организации, стручни служ-
би и секции, во смисла на сестрано разгледување 
на предлозите и решенијата; 

— пејсажно обликување и изработка хорти-
куларни решенија, за таа цел се грижи за очу-
вување убавината на амбиентот во урбанистичка 
смисла; 

— изработува урбанистички решенија за тури-
стичките места и одморалишта; 

— изработува регулациони и урбанистички ре-
шенија за историските агломерации; 

— изработува урбанистички решенија за ко-
муналните објекти и уреди; 

— изработува и издава локации за поединечни 
објекти и групи на објекти; 

— работи на стручно и научно поле од областа 
на урбанизмот, посебно врши анализа на постој-
ните населби од подрачјето на регионот, како и 
прибирање на податоци потребни за таа цел и по-
знавање и популаризација на научните достигну-
вања во областа на урбанизмот и примената на 
стечените искуства, одржување на стручни преда-
вања и изложби, издавање на публикации и слич-
но, како и запознавање на граѓаните со урбани-
стичката проблематика; 

— проектира патишта, мостови, водовод и ка-
нализација со постројки и слични објекти; 

— проектира објекти од општествен стандард 
и друго за потребите на месните заедници; 

— ги проучува економските можности и со-
стојбата во комуналната област и предлага мерки 
за утврдување на овие односи и состојби со постиг-
натиот степен на економскиот развој на подрачјето 
и за унапредување на сите комунални служби и 
дејности во општината; 

— ги проучува, следи и води потребна евиден-
ција за движењето на инвестиционите вложувања 
во комуналната област и во тој поглед врши не-
опходни стручни и други обединувања, предло-
жува приоритетни работи и динамика на вложу-
вањата; 

— проучува и предложува соодветни мерила 
за плаќање -придонес за користење на градежно 
земјиште; 

— проучува и предложува начин и обем за 
уредување на градско земјиште и надомест за тро-
шоците за тоа уредување; 

— обавува стручно-технички и други работи 
кои се врзани со уредувањето на градежното земји-
ште, како што се: обезбедување на потребната 

^геодетска, урбанистичка, техничка и економска до-
кументација, распишување на конкурси за давање 
на земјиштето за одредена изградба и заклучува-
ње на договор за обврските помеѓу општината и 
корисниците, рушење на објекти и преселување на 
станарите од земјиштето кое се уредува, испиту-
вање, насипување и порамнување на земјиштето со 
цел за благовремена изградба на објекти на истото; 

— ги врши сите инвеститорски работи во врска 
со нестопанските инвестиции во случаите кога е 
инвеститор општината; 

— ги обавува административните, стручните и 
финансиските работи на фондовите кои ги основа 
општината во комуналната област; 

— во рамките на расположивите средства се 
грижи за одржување, поправка, изградба и рекон-
струкција на градските сообраќајници, патишта од 
IV ред и некатегорисани патишта, мостови и други 
објекти и инсталации, градско зеленило, јавно ос-
ветление, снабдување на населението со вода; ка-
нализација, хигиена и други објекти од занаетчи-
ска комунална потрошувачка; 

— се грижи за планска изградба и реконструк-
ција на мрежата на комуналните објекти; 

— се грижи за станбената и друга изградба, ја 
следи и соодветната изградба на комуналните об-
јекти; 

— гради станови и деловни простории за па-
зар со сите права на инвеститор, вклучувајќи го и 
правото на отуѓување и располагање со изградените 
објекти; 

— врши и други работи, стручни и оперативни, 
од комуналната област кои ќе му бидат доделени 
од Собранието на општината и неговите овластени 
органи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 91 од 27. IV. 1973 година. (785) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 155, 
страна 842, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот директор на Хемиското технолошко техничко 
училиште „Борис Кидрич" — Титов Велес Ристо 
Ристевски е разрешен од должност со одлуката на 
работната заедница број 912 од 18. XI. 1969 година, 
од одржаната седница на 17. XI. 1969 година. 

За директор на Хемиското технолошко техничко 
училиште „Борис Кидрич" — Титов Велес, со го-
ренаведената одлука на работната заедница е наз-
начен Милош Змејковски, кој во иднина истото 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на. овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Трај кова Ганчо Вера, сметководител, 
сметано од 17. V. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потпира. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 99 од 24. V. 1973 година. (863) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 86, стра-
на 564, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Средношколскиот дом „Томе Сте-
фановски-Сениќ" - Скопје Николовски Стојан му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со решението број 168 од 4. 
V. 1966 година. 

За директор на Средношколскиот дом „Томе 
Стефановски-Сениќ" - Скопје со решението број 
04-261/71 од 30. V. 1972 година е назначен Раде 
Јургар, кој во иднина истиот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначените потписници со одлу-
ката на советот при Средношколскиот дом „Томе 
Стефановски-Сениќ — Скопје, број 02-ЗЅ/За од 10. 
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XI. 1972 година и тоа: Даринка Бурагиева и Тодо-
ровски Константин, сметано од 6. VI. 1Ѕ73 година. 

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

бр. 103 од 12. VI. 1973 година. (903) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 28. V. 1973 
година, рег. бр. 9/72 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Мето-
дија Димитровски, досегашен управник на Домот 
за средношколска младина — Битола. 

Се овластуваат Крмароски Благоја, директор, 
Илиева Марика и Соклевски Богоја покрај досе-
гашното овластено лице Патчева Драга да го пот-
пишуваат Домот за средношколска младина — Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 36/73. (929Ух 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 19. VI. 1973 
година, рег. бр. 97/66 е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Металскиот училишен 
центар „Тито" — Охрид Јовев Николов Стефан е 
поставен за директор. 

Се овластува досегашниот потписник Јовев Ни-
колов Стефан, директор, за потпишување на учи-
лиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 38/73 О 

ката на советот на Управата за национални пар-
кови и ловишта — Скопје, број 02-2/6-5 од 26. XII. 
1972 година во иднина се проширува и со промет 
на огревно дрво и обла граѓа. 

Се запиша во регистарот на организациите на 
здружен труд под рег. бр. 3, страна 863, книга III 
под фирма: Управа за национални паркови и ло-
вишта — Скопје — Деловна единица — Продав-
ница во Скопје, улица „468" бб — без својство на 
правно лице. Предмет на работењето на деловната 
единица е промет со огревно дрво и обла граѓа. 

Деловната единица е основана од Управата за 
национални паркови и ловишта — Скопје со одлу-
ката на советот на Управата за национални пар-
кови и ловишта — Скопје, број 02-2/6-5 од 26. XII. 
1972 година. 

Раководител на деловната единица — продав-
ница е Костадиновски Стојко. 

^ Деловната единица — продавница во Скопје ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува установа-
та, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 102 од 9. VII. 1973 година. (1084)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 729, страна 1151, книга III е запиша-
но следното: На досегашниот потписник в. д. ди-
ректор на Стручната служба за унапредување па 
индивидуалното земјоделство — Гостивар Василев-
ски Васил му престанува правото за потпишување 
со одлуката број 03-35 од 11. VI. 1973 година на 
Стручната служба за унапредување на индивиду-
алното земјоделство — Гостивар. 

За нови потписници на службата со горенаве-
дената одлука се назначени следните лица: Алек-
совски Деспот, в. д. директор и Ристовски Кресте, 
стручен референт на службата, кои истата ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник ФИЛИПОВСКИ Јанко, претседател на 
советот на службата, сметано од 13. VI. 1973 го-
дина. 

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

бр. 108 од 23. VII. 1973 година. (1070) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 750, страна 1283, книга III е запишано 
следното: Станицата за унапредување на индиви-
дуалното земјоделско производство — Кратово е 
конституирана на 6. IV. 1973 година, согласно со за-

(1029) уписникот број 2 од 10. IV. 1973 година, од одржа-
\ ната седница на советот на 6. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 101 од 6. VIII. 1973 година. ( 1 1 3 ф ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 644, страна 759, книга III се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд „Консулта-
тивно-специј а листичка служба — Скопје" — Скоп-
је, со следните податоци под фирма: Основна ор-
ганизација на здружен труд „Консултативно-спе-
циј а листичка служба — Скопје" — Скопје, булевар 
„Партизански одреди" бб. Предмет на работењето 
на ООЗТ е дијагностичко-терапеутски и консулта-
тивни постапки на одделните медицински специја-
листи и биохемиски и лабораториски испитувања. 

ООЗТ ќе ја потпишува Прим. д-р Стефан НИ-
КОЛОВСКИ, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. НО од 10. VIII. 1973 година. (1134К 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 53, страна 220, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Институ-
тот за социолошко и политичко-правни истражу-
вања — Скопје, д-р Горѓи Старделов му престанува 
правото за потпишување со одлуката на работната 
заедница број 04-269 од 14. VI. 1973 година, од одр-
жаната седница на 5. VI. 1973 година. 

За вршител на должноста директор на Инсти-
тутот со одлуката на работната заедница број 
04-264/4 од 14. VI. 1973 година, од одржаната сед-
ница на 5. VI. 1973 година е назначен м-р Стојмен 
Михајловски, кој истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 12. VII. 1973 година. 

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

бр. 130 од 23. VII. 1973 година. (1082) 
V/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 3, страна 863, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Управата за национални 
паркови и ловишта — Скопје, согласно со одлу-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, 
страна 1315, книга III се врши пренотација на од-
луката за организирање на Основната организација 
на здружен труд „Завод за здравствена заштита — 
Скопје", ул. „709" број 4 при Здравствениот дом 
на Скопје — Скопје со следните податоци под фир-
ма: Основна организација на здружен труд „Завод 
за здравствена заштита — Скопје" — Скопје, ул. 
„709" број 4. Предмет на работењето на ООЗТ е: 
ги проучува и ги следи причините, појавите и ши-
рењето на заразните и другите масовни болести и 
презема мерки за нивното спречување и сузбивање; 

— ги следи и проучува хигиенските услови во 
кои населението живее и работи и за таа цел 
предлага и спроведува мерки за унапредување и 
заштита на здравјето, а особено во поглед на хра-
нителните продукти и предметите за општа упо-
треба, водата за пиење, отпадните води и други от-
падни материи; 

— ја проучува исхраната на населението и 
членовите на работните заедници, заболувањата и 
состојбите што се последица на недостатната и не-
правилната исхрана и предлага мерки за нивните 
отстранувања; 

— врши хемиски и бактериолошки анализи на 
хранителните продукти, водата за пиење, отпадни-
те води и другите штетни материи; 
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— врши микробиолошки и паразитолошки хе-
миски лабораториски анализи; 

— собира, обработува и анализира податоци на 
заразните и другите области, за заболувагвата и 
смртноста на населението, како и други податоци 
за здравствената состојба на населението и хиги-
енските услови, за работата на здравствените ра-
ботни организации и здравствените кадри; 

— организира и спроведува здравствено про-
светување во соработка со други здравствени и ра-
ботни организации; 

— учествува во превентивниот санитарен над-
зор над градбата на градежни и други објекти; 

— врши токсиколошки и биохемиски анализи; 
— врши стручно-методолошка дејност од об-

ласта на епидемиологијата, микробиолог^ ата, хи-
гиената и социјалната медицина со организација на 
здравствената дејност и здравствената статистика. 

ООЗТ ќе ја потпишува доц. д-р Ѓорги Панов, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 112 од 10. VIII. 1973 година. (1136) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 644, страна 1315, книга III се врши 
пренотација на одлуката за организрање на Основ-
ната организација на здружен труд „Служба за 
забоздравствена заштита — Скопје", ул. „Цве-
тан Димов" бб при Здравствениот дом на Скопје — 
Скопје под фирма: Основна организација на здру-
жен труд „Служба за забоздравствена заштита — 
Скопје", ул. „Цветан Димов" бб — Скопје. Предмет 
на работењето на ООЗТ е превентива и лекување 
на болестите на устата и забите и протетичко згри-
жување на сите возрасни и групи на населението. 

ООЗТ ќе ја потпишува д-р Градимир Нанев-
ски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 111 од 10. VIII. 1973 година. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 18, страна 1245, книга III е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Специјал-
ната болница за белодробна туберкулоза — село 
Јасеново, Титоввелешко Димовски Богдан Раде, 
шеф на сметководството, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност со 
одлуката на советот на Специјалната болница за бе-
лодробна туберкулоза, село Јасеново, бр. 0201-207/2 
и 342/4 од 29. VI. 1973 година. 

За нов потписник на болницата со горецитира-
ната одлука е назначен Богданов Јордан Бошко, 
шеф на сметководството, кој истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници Медаров Јован д-р Стојан, директор и Трај-
ковски Бељан Божидар, секретар, сметано од 16. 
VII. 1973 година. 

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

бр. 132 од 8. VIII. 1973 година. (1131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 418, страна 719, книга II е запишано 
следното: Фирмата на градската библиотека — Ти-
тов Велес, согласно со одлуката на работната за-
едница број 01-149/1 од 20. VI. 1973 година се ме-
нува и гласи: Матична библиотека „Гоце Делчев''' 
— Титов Велес. 

На досегашниот потписник на Матичната би-
блиотека „Гоце Делчев" — Титов Велес Лукарева 
Зорка, в. д. директор и престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешена од должност. 

За директор на библиотеката е назначен со 
решението на Собранието на општината Титов Ве-
лес, број 01-2118/1 од 28. IV. 1973 година Давчев 

Јордан, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Николова Румена, сме-
тано од 28. VI. 1973 годиина. 

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

бр. 122 од 7. VIII. 1973 година. (1152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 754, 
страна 1311, книга III е запишан под фирма: Ра-
диолошки институт — Скопје. Предмет на работе-
њето на институтот е: 

Настава — ги воведува студентите во теорет-
ските и практичните знаења и во методите на на-
учната работа поради подготвување на висококва-
лификувани стручњаци од областа на медицинска-
та струка; изградува научен и наставен подмладок; 
усовршува лекари по дипломските студии како и 
лекари на специјализација; организира курсеви по 

^радиологија за практични лекари; одржува прак-
тична и теоретска настава за болничките и средно-
медицинските школи. 

Научна работа — создава услови за научна ра-
бота за наставниците и факултетските соработни-
ци; одржува научно-стручна соработка со другите 
клиники и институти при Медицинскиот факултет 
и другите универзитетски установи во Скопје и со 
другите во земјата и во странство; одржува науч-
ни културнии врски со останатите општествени 
установи и организации во земјата како и меѓу-
народна стручна соработка со цел да ја унапре-
ди науката за примена рендгенови и радиумови 
зраци во дијагностиката и терапијата; пренесува 
степени и практични искуства на болничките и по-
ликлиничките установи во Републиката непосред-
но или посредно преку лекарските здруженија и 
научните секции на здруженијата. 

Здравствени задачи — укажува стручна меди-
/-цинска помош за време на лекувањето на болните 

со современа рендгенова дијагностика и радиоте-
рапија; ги решава дијагностичките, тераписките и 
профилактичките проблеми особено во врска со 
борбата против ракот; работи на унапредувањето 
на народното здравје и подигањето на здравстве-
ната култура во народот. 

Институтот е основан со решението број 2010 
од 31. XII. 1957 година на Универзитетскиот совет 
— Скопје. 

Радиолошкиот институт — Скопје ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето: доцентот доктор Дими-
тер Тевчев, в. д. директор, Нове Шотаровски, пом. 
директор и Бабамова Ружица, сметководител — 
шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 31 од 25. VII. 1973 година. (1014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1219, книга III е запишано организирање 
на основна организација на здружен труд — Ин-

с т и т у т за трансфузиологија и хематологија при ра-
ботната организација Медицински факултет — 
Скопје, согласно со одлуката број 1797 од 22. II. 
1973 година донесена на собирот на работните луѓе 
на споменатиот институт, со следните податоци под 
фирма: Основна организација на здружен труд — 
Институт за трансфузиологија и хематологија при 
Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на институтот е: 

— прибирање и конзервирање на крв од до-
броволни дарители; 

— лабораториски анализи на крв, амбулантно 
и стационарно лекување на болни од крвни бо-
лести; 

— производство на терапеутски раствори, се-
руми, изведување на настава со студенти по меди-
цина и стоматологија и научно-истражувачка ра-
бота; 
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— вршење на здравствено-просветна работа за 
прибирање на крв од доброволни крводарители. 

В. д. директорот е овластен да ја потпишува 
ООЗТ од името на факултетот за склучување на 
договори и други правни работи во врска со рабо-
тењето на ООЗТ, а во рамките на доходот што таа 
го остварува согласно овластувањето бр. 03-661 од 
18. IV. 1973 година, а во смисла на член 18 став 2 
од Статутот на Медицинскиот факултет. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат проф. д-р Неделковски Васил Јанче, 
в. д. директор, Велковски Илија Раде, шеф на смет-
ководство и Нашулов Атанас Митре, секретар на 
ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 86 од 24. VII. 1973 година. (1086) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1219, книга III е запишано организирање 
на основната организација на здружен труд — 
Студентска Поликлиника при работната организа-
ција Медицински факултет — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 01-568 од 21. III. 1973 година, донесена 
на собирот на работните луѓе на споменатата По-
ликлиника, а со следните податоци и под фирма: 
Основна организација на здружен труд — Студент-
ска Поликлиника при Медицинскиот факултет - -
Скопје. Предмет на работењето на поликлиниката 
е обезбедување на здравствена заштита на студен-
тите, наставниот и помошниот наставен персонал 
на Универзитетот и вишите школи во Скопје. 

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува д-р Јанко Трпчаноски, в. д. директор. 

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

бр. 87 од 26 VII. 1973 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 621, страна 891, книга III е запишано 
следното: Спасе Черепналковски, досегашен в. д. 
директор на Клубот на стопанствениците на Маке-
донија — Скопје, ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 25 со 
одлука на управниот одбор на споменатиот клуб, 
број 59 од 6. IX. 1973 година е разрешен од долж-
ност. 

За в. д. директор на Клубот на стопанственик 
ците на Македонија — Скопје, со одлука на Уп-
равниот одбор на Клубот на стопанствениците на 
Македонија — Скопје, број 58 од 6. IX. 1973 година 
е назначен Димче Милески. 

Клубот на стопанствениците на Македонија — 
„, Скопје во иднина ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува, во границите на овластувањето, ста-
риот регистриран потписник Миладински Миодраг. 

Обврската пред банката е со еден потпис.' 
Кон Клубот на стопанствениците на Македо-

нија — Скопје, согласно одлуката на управниот 
одбор број 45 од 13. VII. 1973 година и одлуката на 
работната заедница на работната организација 
„Универзалкомерц" — Скопје, број 113/1 од 13. VII. 
1973 година, од одржаната седница на 13. VII. 
1973 година се присоединува „Универзалкомерц" — 
работна организација за вршење на трговски услу-
ги, застапничка и посредничка дејност и вршење 
на разни други услуги за унапредување и модер-
низација на стопанството — Скопје. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд, од рег. бр. 930, страна 423, книга IV 
„Универзалкомерц" — работна организација за вр-
шење на трговски услуги, застапничка и посред-
ничка дејност и вршење на разни други услуги за 
унапредување и модернизација на стопанството - -
Скопје, бидејќи се присоединува кон Клубот на 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 572, страна 1301, книга III се врши 
пренотација на Одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Инсти-
тут за радиологија и онкологија при Медицинскиот 
факултет — Скопје под фирма: Основна органи-
зација на здружен труд — Институт за радиоло-
гија и онкологија — Скопје. Предмет на работе-
њето е: 

Настава: 
а) ги воведува студентите во теоретски и прак-

тични знаења од областа на медицинската служба; 
б) изградува научен и наставен подмладок; 
в) усовршува лекари по постдипломски студии, 

како и лекари на специјализација; 
г) организира курсеви по радиологија за прак-

тични лекари; 
д) одржува практична и теоретска настава на 

болничките и средно-медицински школи. 
Научна работа: 
а) создава услови за научна работа на настав-

ниците и факултетските соработници; 
б) одржува научно-стручна соработка со други 

клиники и институти при Медицинскиот факултет 
и другите универзитетски установи во Скопје. 

Здравствени задачи: 
а) укажува стручно медицинска помош за вре-

ме на лекувањето на болните со современа рендге-
нова дијагностика и радиотерапија; 

б) ги решава дијагностичките, терапеутските и 
профилактичките проблеми. 

Раководител на ООЗТ е д-р Димитар Тевчев, 
директор. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат професорот д-р Ди-
митар Тевчев, директор, Нове Патаровски, пом. 
директор и Селимовски Илјаз, шеф на сметковод-
ството. 

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

бр. 31 од 26. VII. 1973 година. (1089) 

^ стопанствениците на Македонија — Скопје, согла-
сно горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 148 од 12. IX. 1973 година. (1229) 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски бо-

лести при Медицинскиот факултет во Скопје рас-
пишува 

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

1. Лекар на специјализација по ортопедија 
2. Лекар на специјализација по анестезиологија 

Услови: Завршен медицински факултет со про-
сечна оцена над 8, положен стручен испит, регули-
рана воена обврска, да не се постари од 28 години, 
да познаваат еден од светските јазици во толкава 
мера да можат да се служат со странска литера-
тура. 

Молбите со куса биографија треба да бидат 
поткрепени со докази дека кандидатите ги испол-
нуваат наведените услови. 

Молбите се поднесуваат на адреса: ООЗТ Кли-
ника за ортопедски болести при Медицинскиот ф а -
култет во Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, во рок 
од 15 дена по објавувањето на конкурсот. 

Неблаговремените и недокументирани молби не-
ма да се земаат предвид при разгледувањето. (1447) 

Републичката комисија за културни врски со 
странство — Скопје распишува 

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

дактилограф II класа 
Покрај општите услови определени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и овие посеб-
ни услови: 

— да имаат средна школска подготовка или не-
ЈУ^/ потполна средна подготовка и завршен дактило-
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графски курс, како и просечен ефект — брзина од 
250 отчукувања во една минута. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Кон пријавата се прилагаат соодветни докази 
за исполнување на општите и посебните услови. 

Стан не е обезбеден. 
Некомплетираните пријави нема да се земаат 

предвид. (1448) ^ 
Конкурсната комисија за именување на дирек-

тор на работната организација Фабрика за деко-
ративни ткаенини „Карпош" — Крива Паланка ра-
спишува 

К О Н К У Р С 
за реизбор на директор на работната 

организација 

Услови: Кандидатот, покрај општите услови 
предвидени со законските прописи и правилата на 
Фабриката, треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

1. да има висока школска спрема; 
2. да има работно искуство на раководни ра-

ботни места 3 (три) години или најмалку 5 години 
искуство во струката; и 

3. да има потребни морално-политички и делов-
ни способности за обавување на функцијата. 

Конкурсот трае 15 дена по неговото објавуван,е 
во „Службен весник на СРМ". 

Потребните документи за квалификацијата — 
степенот на образованието, проведеното искуство и 
доказ за морално-политичките и деловни способ-
ности се доставуваат до Конкурсната комисија при 
Фабриката „Карпош" — Крива Паланка. (1449) 

Советот на факултетот на Природно-математич-
киот факултет — Скопје, врз основа на член 14 од 
Законот за високото школство на СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. по еден наставник во звањето редовен про-

фесор, вонреден професор, ВРНИ предавач, доцент 
или предавач за предметите: 

— атомска физика и 
— општа физика за биолози 
2. два наставника во звањето редовен профе-

сор, вонреден професор, виш предавач, доцент или 
предавач за предметите од областа на физичката 
геогра.фија (Климатологија со математичка геогра-
фија и Метеорологија со хидрологија); 

3. избор на по еден асистент при Математички-
от институт и Биолошкиот институт; 

4. преизбор на: два асистенти при Физичкиот 
институт, два асистенти при Хемискиот институт и 
два асистенти при Биолошкиот институт. 

Пријавите во четири примероци, од кои едниот 
таксиран со 2 динари таксена марка, се поднесу-
ваат до Секретаријатот на Факултетот. Кон при-
јавата се приложува дипломата за з авртена вис,о-
кошколска настава (Природно-математички факул-
тет), кратка биографија и список на научни тру-
дови, со по еден примерок од истите. 

При изборот на кандидатите ќе важат пропи-
шаните услови од Законот за високото школство 
на СРМ и постојните критериуми на факултетот за 
избор во соодветните звања. 

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

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. - , . , -т,. (1450) / 

Врз основа на член 18 и 19 од Правилникот ста 
меѓусебни работни односи при Фабриката за веш-
тачки брусеви, брусно платна и хартија „Иднина" 

— Кратово, комисијата за прием и отпуштање на 
работници 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН И ПРОШИРЕН 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети работни 

места: 
1. Технички директор 
2. Раководител на погонот брусеви 
3. Раководител на погонот брусно платно и 

хартија 
4. Шеф на план и анализа 
5. Раководител на техничка припрема за по-

гоните брусеви, брусно платно и хартија. 
6. Директор на општи сектор (не е повторно) 

У С Л О В И : 
Покрај условите предвидени во Законот за ме-

ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— за работното место под точка 1 (еден) — да 
е дипломиран технолог со 5 години работно ис-
куство, 

— за работното место под точка 2 (два) — да е 
дипломиран технолог со 3 години работно искуство, 

— за работното место под точка 3 (три) — да е 
дипломиран технолог со 3 години работно искуство, 

— за работното место под точка 4 (четири) — да 
е дипломиран економист со 3 години работно ис-
куство, 

— за работното место под точка 5 (пет) — да е 
машински инженер со 3 години работно искуство, 

— за работното место под точка 6 (шест) — да 
е дипломиран правник. 

Личните доходи ќе се исплатуваат према Пра-
вилникот за, распределба на личните доходи на ра-
ботниците во Фабриката. 

Потребните документи за исполнувањето на ус-
ловите према конкурсот да се доставуваат до коми-
сијата за примање и отпуштање на работници. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работните места. (1502) ^ 

Врз основа на одлуката на Советот на Меди-
цинскиот центар — Гостивар, донесена на седни-
цата одржана на 31. УШ. 1973, 28. IX. 1973 и 20. XI. 
1973 година, Медицинскиот центар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за специјализација на лекари по следните спе-
цијалност^ 

1. Педијатрија 1 
2. Микробиологија 1 
УСЛОВИ: 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс потребно е да имаат завршено медицински 
факултет со поминат задолжителен лекарски стаж 
и положен стручен испит, две години работно ис-
куство во здравствени работни организации како и 
да знае еден странски Јазик во толкава мера да 
може да ја следи стручната литература. 

Кандидатот во молбата да наведе, согласно од-
луката на Советот, под кои услови ќе го прифати 
договорот за специјализација: обврска за остану-
вање на работа онолку време колку трае с о ц и ј а -
лизацијата со личен доход 60'0/о, или двојно тра-
ење на обврската за работа во Медицинскиот цен-
тар — Гостивар со полн месечен личен доход. 

Предност за избор на кандидати по овој кон-
курс имаат кандидатите кои се во редовен работел 
однос во Медицинскиот центар — Гостивар, повеќе 
од 2 години. 

Молбите таксирани со 2 динари таксени марки 
да се достават со потребни документи до Советот 
на Медицинскиот центар — Гостивар. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (1503) , 
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Врз основа на член 8 од Општествениот договор 
за усогласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во основните организации на здру-
жениот труд во стопанството („Службен весник на 
СРМ" бр. 29/73), Службата на општественото кни-
говодство — Централа во Скопје ги 

о б ј а в у в а 

следните единствени показатели за организациите 
на здружениот труд во Стопанството, за периодот 

јануари—декември 1972 година: 

1. Доход за распределба по условно 
неквалификуван работник во сто-
панството 21.614,00 

2. Просечен бруто личен доход по 
условно неквалификуван работник 16.880,00 

3. Односи за распределба на доходот 
во стопанството: 
а) за проширување на материјал-

ната основа на здружениот труд 22,0% 
б) за лични доходи и други лични 

примања 78,0% 

Бр. 304 
26 ноември 1973 година 

Скопје 
Генерален директор, 

Благој Симеонов, с. р. 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 16 и 18 од Законот 
за саден материјал („Службен весник на СРМ" бр. 
10/73), објавува дека во Регистарот на производи-
тели на шумски саден материјал е запишана орга-
низацијата: 

— Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— ООЗТ шумско стопанство Македонски Брод, ре-
гистарски број 27, книга III, решение број 
09-УП/1о-151 од 5. XI. 1973 година. 

Од Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

421. 

422. 

Одлука за давање согласност за ратифи-
кација на Програмата за просветно-
културна соработка меѓу СФРЈ и СР 
Романија за 1973 и 1974 година, потпиша-
на на 23 февруари 1973 година во Бел-
град - - - - - - - - - -
Одлука за давање согласност за рати-
фикација на Спогодбата меѓу Владата на 
СФРЈ и Владата на Република Сенегал 
за третман на најпривилегирана нација 
со Протоколот од состанокот на Југосло-
венско-сенегалската мешовита комисија 
од 4. XI. 1972 година која е постигната со 
размена на нотите од 16. II. 1972, 9. VI. 
1972 и 16. VI. 1972 година - -
Одлука за ратификација на Протоко-
лот од првиот состанок на Мешовитата 
југословенско-белгиска комисија, предви-
дена во член 20 на Спогодбата од 1 јули 
1963 година за друмски превоз на патни-
ци и стока, одржан во Белград на 20 и 21 
април 1972 година — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Пред-
логот на договор за височината и крите-
риумите на додатното оптоварување на 
граѓаните и организациите на здружен 
труд од областа на стопанството со ста-
билизациони даноци, стабилизациони 
заеми и стабилизационо штедење во 1973 
година — — — — — — — — — 
Одлука за давање согласност на Пред-
логот за ратификација на Спогодбата 
за регулирање на неисплатените дол-
гови од Пакистан на Југославија меѓу 
Владата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Владата на Ис-
ламската Република Пакистан, потпиша-
на на 16 октомври 1972 година во Исла-
мабал — — — — — — — — — 
Уредба за висината и начинот на прес-
метување на дневниците на воените об-
врзници повикани од надлежен орган 
на Републиката — — — — — — — 
Одлука за определување корисници на 
средства за изградба на објекти за фи-
зичка култура што се од општ интерес 
на Републиката во периодот 1971—1975 
година и распределба на средствата што 
ќе се остваруваат во 1973 година по ос-
нов на посебниот републички данок на 
промет — — — — — — — — — 
Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за личните доходи и тро-
шоците на функционерите и работниците 
што ги именува односно назначува Из-
вршниот совет или што се именуваат од-
носно назначуваат во согласност со Из-
вршниот совет — — — — — — — 
Програма за имунизација на население-
то против заразните болести во 1974 
година — — — — — — — — — 

1162 

- 1162 

1162 

1163 

1163 

1163 

1164 

1165 

1185 

СОДРЖИНА 
Страна 

412. Закон за поведување на постапка за пре-
испитување на самоуправните спогодби 1161 

413. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за Програмата за спроведува-
ње на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението во СР 
Македонија во 1972 година и за 1974 
година — — — — — — — — — 1162 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

147. Одлука за височината на постојниот из-
нос на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените 
лекови — — — — — — — — — 1167 
Објава на Службата на општественото 
книговодство за единствените показатели 
за организациите на здружениот труд во 
стопанството, за периодот јануари — де-
кември 1972 година — — — — — — 1176 
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