СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.
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Скопје
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257.
На основа член 171 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ
ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА ВО СТАЦИОНАРНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО ПРИМЕНА НА
ПРИРОДНИ ФАКТОРИ
Се прогласува Законот за учество на осигурените лица во трошоците за сместување и исхрана во стационарни здравствени установи специјализирани за лекување со примена на природни фактори, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на седницата
на Републичкиот собор, одржана на 28 октомври
1963 година и на седмицата на Социјалио-здравствениот собор, одржана на 28 октомври 1963 година.
У. бр, 5
29 октомври 1963 година
Снопј е
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
З А К О Н
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА
ВО СТАЦИОНАРНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО
ПРИРОДНИ ФАКТОРИ
Член 1
Осигурените лица упатени на лекување учествуваат во поднесувањето трошоците за сместување и исхрана (пансионска услуга) во стационарните установи специјализирани за лекување со
примена на природни фактори во случаите и под
условите предвидени со овој закон.
Член 2
Осигурените лица учествуваат во поднесувањето трошоците за пансионска услуга во установите ,од претходниот член во сите случаи освен
за:
1. лекување на смирени видови белодробна
туберкулоза (БК негативен), туберкулозни прев-

Претплата за 1963 год. изнесува
1.800 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

лити по исчезнувањето на ексудатот и сите останати видови туберкулоза заболувања оо изгледи
за лекување и оспособување за работа, кога болниот се упатува непосредно по лекувањево во
здравствена установа;
2. лекување во врска со професионално заболување или повреда на работа, - к;ога постои привремена неспособност за работа;
3. лекување од полирмилитис, епидемичен хепатит, хемиплегии со изгледи за подобрување, кога б,олниот се упатува непосредна по лекувањето
во здравствена установа;
4. лицата на кои со посебни сојузни прописи
им е обезбедено бесплатно користење на здравствена заштита (чл. 57 од Законот за здравствено
осигурување);
5. децата до 15 годишна возраст, кога лекувањето неопходно е индицирано;
6. лицата чии месечни нето приходи и приходите на членовите на фамилијата со кои осигуреникот живее во заедничко домаќинство^ не го
надминуваат износот од 6.000 динари по член;
7. придружник на болниот, кога тоа е неопходно и во интерес на лекувањето.
Член 3
Учество во поднесувањето трошоците за пансионска услуга, во дел од цената на пансионската
услуга е и изнесува:
1. за осигуреник со месечни нето приходи од
6—10.000 динари по член на домаќинство
15%
2. за осигуреник со месечни нето приходи од 10—15.000 динари по член на домаќинство
20^с
3. за осигуреник со месечни нето приходи од 15.000—20.000 динари по член на домаќинство
30%
4. за осигуреник со месечни нето приходи преку 20.000 динари по член на домаќинство
50%
Член 4
Во приходите што се земаат како основа при
определувањето на учеството од претходниот член
влегуваат:
а) примањата на осигуреното лице и членовите на фамилијата со кои осигуреникот живее
од редовен работен однос или по основ на социјалното осигурување, освен додатокот на деца;
б) приходите на осигуреното лице и членовите
на фамилијата со кои осигуреникот живее од
земјоделство, имот и други професионални дејности што подлежат на оданочување.
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Член 5
Делот на трошоците што го плаќа осигуреното
лице претставуваат дел од вкупната и договорената цена на чинењето на пансионската услуга
без трошоците за здравствени услуги и лекови.
Делот на трошоците за пансионската услуга
осигуреното лице го плаќа непосредно во стационарната здравствена установа на начин определен
со договор помеѓу заводот за социјално осигурување и таа установа.
Делот на трошоците што осигуреното лице го
уплатува во здравствената установа, надлежниот
завод го утврдува со решение пред упатувањето
на осигуреното лице.
Член 6
Поблиски прописи за спроведување на овој
закон донесува Републичкиот секретаријат Ја
труд.
Член 7
Со денот на применувањето на овој закон
престанува да важи Одлуката за учество на осигурените лица во поднесувањето трошоците за
сместување и исхрана во стационарните здравствени установи специјализирани за лекување со
примена на природни фактори („Службен весник
на НРМ" бр. 26/62), како и прописите донесени врз
основа на таа Одлука.
Член 8
Овој закон влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.
258.

На основа член 171 став 5 од Устаѕвот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И РАСПОЛАГАЊЕТО СО
СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ КАКО ПОМОШ
НА ГРАД СКОПЈЕ
Се прогласува Законот за начинот на употребата и располагањето со средствата добиени како
помош на град Скопје, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на
седницата на Републичкиот собор, одржана на 28
октомври 1963 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 28 октомври 1963 година.
У. бр. 4
29 октомври 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
З А К О Н
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И РАСПОЛАГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ КАКО
ПОМОШ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Средствата од помошта и подароците 33 ,изградба и обнова на град Скопје пренесени да Со-
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цијалистичка Република Македонија на основа
член 21 од Законот за фондот за обнова и изградба на Скопје („Службен лист на СФРЈ" бр. 36/63)
Не се употребуваат и со нив ќе се располага на
начинот утврден со овој закон преку фонд што ќе
го образува Градското собрание на град Скопје
(во натамошниот текст: Фонд).
Член 2
Извори на средствата на Фондот, покрај средствата од член 1 од овој закон, се и:
1. други средства упатени како помош односно
подарок за град Скопје;
2. ануитетите по заемите дадени од средствата
на Фондот и каматата на средствата од Фондот
вложени кај банката;
3. други средства што ќе ги утврди Градското
собрание на град Скопје.
Под средства во смисла на овој закон се подразбираат паричните средства, материјалите и
опремата дадени како помош или подарок за град
Скопје, освен оние што се упатени на Југословенскиот Црвен крст и одделни граѓани.
Член 3
Средствата на Фондот ќе се користат:
1) за обновување и изградба на станбениот
фонд, комунални, здравствени, школски и други
објекти, како и за обновување на нивната опрема
и за отстранување на последиците од земјотресот;
2) за обезбедување на привремено сместување
и згрижување на настраданото население;
3) за исплатување на материјали, стоки и услуги на работните и други организации дадени
односно извршени во врска со спроведувањето на
општите мерки за отстранување на последиците
од земјотресот;
4) за покривање на трошоците и транспортот
на материјалната помош од земјата и странство;
5) за давање регрес на работни организации
за вонредни издатоци што произлегуваат од мерките наложени од надлежен орган;
6) за материјално помагање на лица и семејства од подрачјето на град Скопје оштетени од
земјотресот;
7) за еднократна помош на граѓаните за обновување на домаќинствата оштетени од земјотресот
во Скопје;
8) за подмирување на трошоците за згрижување на лица кои по земјотресот се организирано
евакуирани од град Скопје;
9) за финансирање други намени што ќе ги
утврди Градското собрание со актот за основање
на фондот.
Член 4
Финансирањето на намените од член 2 точка
1 ќе се врши преку кредитирање или давање на
средства без обврска на враќање.
Материјалите и опремата ќе се доделуваат на
работни организации на начинот предвиден во
претходниот став.
Износот на средствата дадени како кредити
односно без обврска на враќање и видовите на
објектите што ќе се финансираат на тие начини
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се утврдуваат во плановите за употреба на средствата на фондот.
Член 5
Начинот и условите под кои ќе се утврдуваат
средствата за намените што не се опфатени со
член 4 ќе ги утврди Градското собрание на град
Скопје.
Член 6
Средствата односно материјалите и опремата
дадени како помош или подарок за определени
намени можат да се користат само за тие намени.

1963 година и на седницата на Социјално"здравствениот собор, одржана на 28 октомври 1963 година.
У. бр. 6
29 октомври 1963 година
Скопје
Претседател "
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Член 7
Средствата што се доделуваат како кредити
се даваат преку соодветните градски односно општински фондови. За намените што не се финансираат преку овие фондови, кредитирањето ќе се
врши преку соодветните републички фондови. Овие
кредити ќе се доделуваат според општите прописи за кредитирање.
Фондот може, во согласност со Градското собрание на град Скопје, да утврди поповолни услови за давање на кредити за одделна видови на
објекти односно опрема од условите определени
според прописите од претходниот став.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 8
Средствата што се даваат без обврска на враќање им се доделуваат на корисниците според
програмите за користење на средствата.
Член 9
. Средствата на Фондот се користат според планови за употреба на средствата што се донесуваат
на основа програма за користење на средствата.
Програмата од претходниот став ја донесува
Градското собрание на град Скопје, по предлог
од Управниот 'одбор на Фондот, во согласност со
Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Член 10
Извршниот совет ќе донесе поблиски прописи
за спроведување на овој закон.
Член 11
Овој закон влегува IBO сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Макед,онија".
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На основа член 171 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Се прогласува Законот за измена и дополнување на Законот за здравствено осигурување на
земјоделците, што Собранието на СрЦиЈѕмшстичка
Република Македонија' го усвои нц седницата на
Републичкиот собор, одржана цц 5NI сдаѕоадри

З А К О Н

Член 1
Во Законот за здравствено осигурување на
земјоделците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63)
став 1 на член 11 се менува и гласи:
„Финансиски средства за спроведување на
здравственото осигурување на земјоделците се остваруваат од придонесите што ги плаќаат осигурениците — земјоделци и од други приходи определени со овој закон".
Член 2
Во член 21 се додава нова точка 8 која гласи:
„Систематски прегледи на ученици и студенти
до крајот на пропишаното школување но најдоцна
до 26 годишна возраст".
Член 3
Во член 22 точката 6 се менува и гласи:
„Вадење, лекување и пломбирање на заби на
деца до 15 години и ученици и студенти до крајот
на пропишаното школување, но најдоцна до 26
годишна (возраст, од цената на услугата 25%, а за
останатите осигурени лица, од цената на услугата
50%".
Член 4
Став 3 на член 40 се брише.
Член 5
Во член 45 кој станува член 53 се додаваат
два нови става 2 и 3, кои гласат:
„Надлежниот комунален завод за социјално
осигурување води евиденција за осигурување на
земјоделците врз основа на пријавите на осигурениците.
Републичкиот секретаријат за труд по предлог
од Републичкиот завод за социјално осигурување,
ќе донесе поблиски прописи за начинот на водењето на евиденцијата".
Член 6
Членовите 46—53 се пренумерираат за еден
помалку и стануваат член 45—52.
По новиот член 52 се става поднаслов кој
гласи:
„в) заводи".
Член 7
Член 54 се менува и гласи:
„Средствата за финансирање на здравственото
осигурување на земјоделците се обезбедуваат од
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придонесите што ги плаќаат осигурениците —
земјоделци, како и од други приходи определени
со овој закон".
Член 8
Во член 60 се додава нов став 6 кој гласи:
„Поблиски прописи за пресметување и наплата на придонесот за здравствено осигурување на
земјоделците донесува Републичкиот секретаријат
за финансии по претходно прибавено мислење од
Републичкиот завод за социјално осигурување1'.
Член 9
Став 1 на член 85 се менува и гласи:
„Првите собранија на комуналните заедници,
избрани според прописите донесени врз основа на
овој закон, на прва седница ги свикуваат претседателите на овластените општински собранија, а
првото собрание на Републичката заедница Извршниот совет".
Член 10
Во целиот текст на законот, називите: Народна
Република Македонија, народни одбори на општини, Државен секретаријат, Совет за народно здравје на НРМ, се заменуваат со: „Социјалистичка
Република Македонија, општинско собрание и Републички секретаријат".
Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.
260.

На основа член 171 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Се прогласува Законот за работните односи на
земјоделските работници кај приватните работодатели, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 октомври 1963
година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 28 октомври 1963 година.
У. бр. 7
29 октомври 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ
ОДНОСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ
КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Во Законот за
ските работници
(„Службен весник
член 11 се менува
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Член 1
работните односи на земјоделкај приватните работодатели
на НРМ" бр. 5/60) став 2 на
и гласи:

„Платата на работникот за извршената работа
во редовно работно време не може со договорот
за работа да се определи во износ помал:
1. за работници со практика на земјоделски
работи до една година од 7.800 динари месечно;
2. за другите работници 9.000 динари месечно".
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
261.

На основа член 171 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за работните односи на домашните помошнички, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 октомври 1963
година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 28 октомври 1963 година.
У. бр. 8
29 октомври 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ
ОДНОСИ НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ
Член 1
- Во Законот за работни односи на домашните
помошнички („Службен весник на НРМ" бр. 14759)
став 2 на член 16 се менува и гласи:
„Платата на работникот за извршената работа
во редовно работно време не може со договорот
за работа да се определи во износ помал:
1. за работници I категорија од 11.600 динари
месечно;
2. за работници II категорија од 9.600 динари
месечно;
3. за работници III категорија од 7.800 динари
месечно".
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото о ќ ј Ш У в ^ е во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
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262.

264.

На основа член 202 и член 159 точка 8 од
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, " Собранието на Социјалистичка Република
Македонија на седницата на Републичкиот собор
одржана на 28 октомври 1963 година, донесе

На основа член 22 точка 4 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата
седница одржана на 28 октомври 1963 година, ја
донесе следната

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ
Се разрешува:
1. Инж. Кочо Китановски, републички секретар за сообраќај и врски.
Се именуваат:
1. За републички секретар за сообракај и
врски Горѓи Русковски, досегашен секретар на
Околискиот комитет на СКМ - Титов Велес; и
2. За републички секретар за култура Томе
Момировски, досегашен главен уредник во Радиотелевизијата — Скопје.
Собрание на
Социјалистичка Република Македонија
Број 23
29 октомври 1963 година
Скопје

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ
I Се утврдува престанок на пратенички мандат на Јордан Н. Јордановски, избран во Изборната единица Неготино, со уважување на неговата оставка на пратеничкиот мандат.
И Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Собрание на
Социјалистичка Република Македонија
Број 27
29 октомври 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
265.
263.

На основа член 142 точка 17 и член 158
точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република
Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 октомври 1963 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ
СУД НА МАКЕДОНИЈА
I
Се разрешува од должноста судија на Врховниот суд на Македонија Евгени Блажев Савов,
поради пензионирање.

На основа член 11, 18 и 140 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Одлуката за утврдување престанок на пратенички мандат број 27
од 28 октомври 1963 година, донесувам
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА
ЕДИНИЦА НЕГОТИНО

1. Се распишуваат дополнителни избори за
избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република МакедоII
нија во изборната единица Неготино.
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј2. Изборот во општинското собрание ќе се
зиното донесување.
' одржи на 9 декември 1963 година.
Собрание на
3. Изборот од страна на избирачите ќе се одрСоцијалистичка Република Македонија
жи во недела на 22 декември 1963 година.
Број 22
29 октомври 1963 година
Скопје

Број 1204
4 ноември 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
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266.
Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 28-Х-1963 година и на седницата на С'оциј ално-здравственот собор одржана На 28-Х-1963
година, рагледувајќи ја Анализата за финансирањево во здравствените установи во 1962 година,
на основа член; 155 и 159 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, ја донесе следната

ПРЕПОРАКА
ЗА МЕРКИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕТО СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО ВО ЗДРАВСТВОТО
Врз база на поднесената анализа за финансирањето во здраветвенте установи во 1962 година
како и претресот по проблемите содржани во неа,
кој се водеше на седницата на Републичкиот собор
и Соција лно-здравствениот собор, се констатира дека со применувањето Заклонот за организацијата на
здравствената служба како и одредбите за финансирањето во здравството, донесени во април 1961
година, односно Законот за финансирањето во социјалното осигурување од 1962 година, се придонесе
за подобро решавање на внатрешните проблеми во
работните организации; од здравството, особено за
поефикасно) решавање на проблемите од областа
на финансирањето, наградувањето и распределбата
на доходот.
Овие подобрувања дојдоа до израз во 1962 година, а таквата тенд,енција продолжува и во оваа
година. Ова се манифести,ра особено во подобрувањето На материјалните услови на работењето, во релативното намалување На некои елементи На трошоците на работењето, во извесно зголемувања на
фондовите, подобрување системот на распределбата
на личниот доход според вложениот труд, подобрување политиката на инвестирањето во зголеменото учество на работните организации и др.
Меѓутоа, анализата и претресот го неа воден
на седниците на Републичкиот и Социјално-здравствениот собор укажа дека овие подобрувања сеуште се почетни и! во оваа смисла се потребни натамошни настојувања и напори за усовршување
системот на финансирањето и работењето на работните организации во здравството.
За таа цел Републичкиот и Социјално-здрав"
ставениот собор на Собранието на СРМ
ПРЕПОРАЧУВААТ
1. Работните организации од здравството, комуналните заедници на социјално осигурување, оПг
штипските и околиските собранија и надлежните
републички органи раководејќи се од значењето на
овој проблем за натамошно подобрување на материјалните и општествените услови на работењето
во здравството, потребно е поопстојно, сестрано и
целосно да ги проанализираат досегашните искуства, финансиските резултати и проблеми кои се
јавуваат во развивањето системот1 на финансира-
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њето во здравството и врз основа на тоа да предвид,ат мерки и утврдат политика за натамошна
дејност на овој план.
2. Со цел да се обезбеди Натамошното усовршување системот на финансирањето и подобрување на работењето во работните организации во
здравството, потребно е да се обезбеди постојано
и систематско следење на движењето и проблемите во областа на финансирањето, како од страва на работните организации, комуналните заедници за социјално осигурување, така и од страна
на општинските и околиските собранија и надлежните републички органи. Поради ова потребно е
кадровски да се зајакнат органите и, службите кој
непосредно се бават со овие проблеми.
3. И натаму треба да се чинат напори и настојувања за подобрување материјалните услови на
работата во работните организации во здравството
со постојано Подобрување внатрешната организација
на работа, поттикнување на интеграционите процеси економично и рационално користење на средствата за работа, усовршување и воведување нови
елементи во договарањето, подобрување квалитетот во здравствените услуги и натамошни настојувања за ускладување на трошковите во здравство со ефектите во здравствената заштита на луѓето и др.
4. Во системот на финансирањето, со цел да
се обезбеди нужна и квалитетна здравствена заштита на осигурените и други лица, како и да се
обезбедат нужните материјални средства за нормално работење На работните организации во здравството, важна улога има долгорочното и годишното
програмирање на здравствената заштита на одредено подрачје, На таа основа треба да се вршат
подготовките и да се обезбедува квалитетот на договарањето, помеѓу заинтересираните органи и организации. Во оваа смисла потребно е повеќе одколку досега да се преку програмирањето вршат
Квалитетни и навремени подготовки за видот, обемот и квалитетот На услугите и према тоа и за
расходите потребни за обезбедување на таквите
услуги, како од страна на работните организации
во здравството а особено од комуналните заедници
за социјално осигурување. За таа цел Потребно е
заводите за социјално осигурување и работниве организации во здравството да се зајакнат со соодветни стручно подготвени кадрови.
5. Со цел да се обезбеди нормално работење во
областа на здравството, работните организации треба да прават натамошни напори за навремена реализација на своите побарувања за извршените услуги, користејќи ги притоа и постојните законски
прописи. Исто така општинските собранија повеќе
отколку досега да се грижат за навремено извршување на своите финансиски обврски према работните организации во здравството.
6. Усовршувањето системот на расподелбата на
доходот во работните организации од здравството,
покрај останатото треба да биде едно од централните прашања во работата на овие организации и
нивните органи на општествено управување. Досегашните искуства треба потемелно да се проанали-
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зираат и врз база на тоа да се преземаат поефикасни мерки за натамошно јакнење на фондовите
и воведувањето на ^стимулативни мерила во расподелува на личниот доход.
7. Позитивните тенденции во политиката н,а инвестирањето треба и натаму да се поттикнуваат,
особено во смисла на натамошното зголемување на
вложувањата на работните организации и општините во структурата на инвестициите, како и во рационалното користење на вкупните инвестициони
средства на основа подолгорочно планирање, во
склад со потребите и можностите на заедницата.
Врз база на одредбите на општиот закон за организација на здравствената служба потребно е
надлежните републички орган1!! побргу да изготват
соодветни предлози на прописи за формирање на
општински инвестициони фондови за здравството.
8. Со оглед на побрзата динамика на движењето
на расходите за здравствената заштита на осигурените лица од динамиката на порастот на националниот доход што јасно се гледа и од поднесената анализа/ потребно е работните организации
во здравството, комуналните заедници за социјално осигурување, како и претставничките и политичко-извршните органи на општествено-политичките заедници да ги проанализираат причините на
оваа појава и да преземат мерки за сообразување
на расходите на здравствената заштита со можностите на заедницата.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 171, страна 457 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Кале, Скопје, бр. 256 од 25. XII. 1962 година кон Трговското претпријатие за промет со
универзални стоки на големо и мало „Интерпромет" од Скопје се припојуваат: Трговското претпријатие за метални, хемиски и градежни материјали „Ангрометал" од Скопје, Трговското претпријатие за мешовити стоки „Разнопромет" од
Скопје и Трговското мешовито претпријатие за
промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал" од Скопје под принудна управа, сметано од 1.1.1963 година.
Исто така и досегашниот потписник на горенаведеното претпријатие Таневски Страхил, заменик директор, е разрешен од должност и му
престанува правото за потпишување.
За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Јаневски Борис, пом. директор, и Антов Константин, пом. директор. Тие
претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат со старите регистрирани потписници Стаматовски Коста, директор, и Трајковски
Методија, шеф на сметководството, сметано од
3.1.1963 година, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 1/63.
(43)

Собрание на
Социјалистичка Република Македонија

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 171, страна 457 е запишано следното:
Согласно со решението н а ' Народниот одбор на
општината Кале, Скопје, бр. 17457 од 28. XII. 1962
година фирмата на Трговското претпријатие за
промет со текстил на големо „Ангротекстил",
Скопје, во иднина се менува и ќе гласи: Трговско
претпријатие за промет со универзални стоки на
големо и мало „Интерпромет" — Скопје.
Исто така со решението на Народниот одбор
на општината Кале, Скопје, бр. 259 од 25. XII. 1962
година и дејноста на претпријатието се одредува
и е: трговска дејност на големо и мало со сите
видови метражни текстилни стоки, разна конфекција, куси плетени, галантериски и базарски стоки, целокупна металургија — гранка 114, метална
галантерија — гранка 117, електроинсталациони и
термички уреди и материјали — гранка 119, звучни музички апарати, разни хемикалии — гранка
120, мебел, стакло, порцулан и разни универзални
стоки за широка потрошувачка.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 783/62.
(44)

Бр. 26
29 октомври 4963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Обласен дел
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 528, страна 1523 е запишано следното:
На досегашниот потписник на Фабриката за хемикалии и фото-материјали „Лафома" од Скопје
Сречко Велимир Вучковић шеф на погон, му престанува правото за потпишување.
За нов потписник на фабриката е назначен
Даут Рашид Феим, секретар. Тој фабриката ќе ја
потпишува, задолжува и раздолжува со старите
регистрирани потписници: Боро Ангелов Коробар,
в. д. директор, Александар Благоја Трајковиќ,
шеф на сметководството, и Божидар Бошко Токин, погонски книговодител, сметано од 29. XII.
1962 година, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 737/62,
, .
(42)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското мешовито претпријатие за промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал", Скопје, под принудна управа, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале,
Скопје, под бр. 256 од 25. XII. 1962 година е при-
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поено кон Трговското претпријатие за промет со
текстил на големо „Ангротекстил", Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 788/62.
(45)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 78, страна 473, е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие за мешовити стоки „Разнопромет", Скопје, бидејќи со решението
на Народниот одбор на општината Кале, Скопје,
бр. 256 од 25. XII. 1962 година е припоено кон Трговското претпријатие за промет со текстил на големо „Ангротекстил" — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 789/62.
(46)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека сво регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 323, страна 847 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие за метални, хемиски и градежни материјали
„Ангрометал",
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, бр. 256/62 од
25. XII. 1962 година е припоено кон Трговсково
претпријатие за промет со текстил на големо
„Ангротекстил" — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 790/62.
(47)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 331, страна 873 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за меѓународна шпедиција
„Транскоп" — Скопје, бидејќи со решението на
Народниот одбор, на општината Идадија, Скопје,
бр. 20039 од 13. XII. 1962 година и решението на
Народниот одбор на општината Битола бр. 03-7807
од 19. XII. 1962 година со Претпријатието за внатрешен и меѓународен превоз на стоки и патници
„Југотранс" — Битола е фузионирано во новоформираното Претпријатие за меѓународен и внатрешен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција и јавни складишта „Југотранс —
Транскоп" — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 762/62.
(68)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното:
Досегашниот принуден управник на Лозарското
претпријатие „Демир Капија" од Демир Капија
Лазар Ристов Ставров е разрешен од должност
и му престанува правото за потпишување.
За нов принуден управник на претпријатието
е назначен Ацо Мишев. Тој претпријатието ќе го
потпишува, задолжува и раздолжува со старите
регистрирани потписници Александар Галапчев,
в, д. шеф на сметководството, и Блажо Петров,
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сметано од 10.1.1963 година, во границите на овластувањето.
Со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 01-3630/1 од 31. XII. 1962 година
се укинува принудната управа над Лозарското
претпријатие „Демир Капија" од Демир Капија,
поради припојување кон Земјоделскиот комбинат
„Повардарие" — Неготино.
На досегашните потписници на Лозарското
претпријатие „Демир Капија" од Демир Капија
Ацо Мишев, принуден управник, Александар Галапчев, в. д. шеф на сметководството, и Блажо
Петров им престанува правото за потпишување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 20/63.
(77)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 78, страна 201, е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Лозарското претпријатие „Демир Капија"
од Демир Капија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 01-3627/1
од 31. XII. 1962 година е припоено кон Земјоделскиот комбинат „Повардарие" од Неготино.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 16/63.
(78)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
15-IX-1962 година на страна 58, ред, бр. 3 е запишано следното: Се менува фирмата на Градското
градежно, производно и транспортно претпријатие
„Слога" од Св. Николе, и во иднина ќе гласи: Градежно занаетчиско претпријатие „Слога" — Св.
Николе.
Истовремено е запишано и проширувањето на
предметот. на работењето на претпријатието, кое
за натака ќе ги обавува следните дејности:
1) изведување на градежни објекти од висока
и ниска градба;
2) обавување на занаетчиска дејност и тоа:
а) изработка на столарски производи за свои
потреби и услуги на индивидуални лица,
б) изведување на молеро-фарбарски работи на
објектите што ги гради, како и услуги на индивидуални лица.
Промената на фирмата и проширените дејности е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Св.
Николе бр. 01-1553 од 31-V-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 163/62.
(1339)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации
на 22. VIII. 1962 година на страна 200, под ред. бр.
2 е запишано следното: Драги Недељковиќ, досегашен директор на Осигурителниот завод — Штип,
е разрешен од должност. За директор на заводот
е назначен Горгиев Донев Михаил, којшто е
овластен да го потпишува.
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Новиот директор е запишан во регистарот на
основа решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 5956/1 од 21; VII. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 169/62.
(1352)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека бо регистарот на стопанските организации
на 19. VII. 1962 година на страна 186, реден бр. 8
е запишано следното: Панче Миланов Димитров,
досегашен комерцијален директор на Работната
заедница на производители на текстил „Македонка" од Штип, е разрешен од должност. На негово
место е овластен за потписник комерцијалниот директор Генчо Ристов Генадиев.
Истовремено се овластуваат како потписници
на Работната заедница и следните лица: Михајло
Славков Нетков, директор на СУП, Антон Виктор
Мауко, технички директор.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 147/62.
(1353)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
13. VII. 1962 година на страна 124, ред. бр. 5 е запишано следното: Мишо Димов, досегашен книговодител и потписник на Работничко-службеничкиот ресторан ,,Турист" — Штип на Работната заедница на производители на текстил „Македонка"
— Штип, е разЈ^ешен од должност. На негово место за книговодител е назначен Николов Наков
Атанас.
Промената на потписникот книговодителот е
запишана во регистарот на основа решението на
директорот на „Македонка" — Штип бр. 34 од
1. VII. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 136/62.
(1355)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
13. VII. 1962 година на страна 130, ред. бр. 7 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за камени коцки и печени тули ,,Пролетер" од Штип и во иднина ќе гласи: Занаетчиско
претпријатие за производство на камени коцки,
камен за градба и тули „Пролетер" — Штип.
Промената на фирмата е запишана во регистарот на основа решението на Народниот одбор
на општината Штип бр. 05-5437/1 од 12. VII. 1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 144/62.
'
(1356)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
9. VII. 1962 година на страна 170, ред. бр. 3 е запишано следното: Рашидов Реџепов Рашид, досегашен директор на Претпријатието за производство
и промет со слаткарски производи „Европа" —
Штип е разрешен од должност. За в. д директор
на претпријатието е назначен Драго Стодиќ, кој
што е овластен да го потпишува.
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Истовремено за втор потписник е запишан
книговодителот Раде Симев. Тој заедно со директорот ќе го потпишува претпријатието.
Промената на директорот е запишана во регистарот на основа решението на НО н а . општината Штип, бр. 01-5410/1 од 7. VII. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд BQ Ш Т И П , Ф И
бр. 135/62.
(1357)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на задругите на 6. VII. 1962 година на страна 55, ред. бр. 10 е запишано следното: Добре Пановски, досегашен управник на
Земјоделската задруга ,Д1 октомври" од село
Трооло, Штипско, е разрешен од должност. На
негово место за управник на задругата е назначен
Алексов Стојмир, кој што е овластен да ја потпишува.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 127/62.
(1358)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 463, страна 1288 е запишано следното:
Досегашниот раководител на Пословницата во
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 31, на Претпријатието за воздушен сообраќај „Југословенски аеротранспорт" — Белград Серафимовски Исајло е
разрешен од должност. За раководител на пословницата е назначена Катарина Мирчевска, сметано
од 27. Vin. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 572/62.
(1373)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 126, страна 347 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Саат Кула — Скопје бр. 03/1-14932 од
6. X. 1962 година дејноста на Металниот завод
,,Тито" — Скопје во иднина се проширува и со
производство на хидроулични уреди: пумпи, водомери и сл.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 631/62.
'
(1374)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
1. Vin. 1962 година на страна 186, реден бр. 8 и 9
е запишано следното: Досегашната дејност на Работната заедница на производители на текстил
„Македонка" од Штип се дополнува уште со производство на фротир платно.
Кон Работната заедница на производители^ на
текстил „Македонка" од Штип се припоени: а) Памучната Предилница за кардирана преѓа во изградба од Гевгелија и б) Фабриката за фротир
платно во изградба од Делчево, кои стануваат посебни погони во изградба.
Раководител на погонот памучна Предилница
за кардинирана преѓа во изградба е Цолевски Михајлов Ристо, а за раководител на погонот во из-
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градба за фротир платно во Делчево е Дуовски
Николов Игнат.
Споменатите не се овластени да ја претставуваат Работната заедница на производителите на
текстил „Македонка" од Штип.
Со денот на запишувањето во стопанскиот регистар на судов припоените стопански организации престануваат да постојат како посебни правни лица и нивните права и обврски преминуваат
на Работната заедница на производителите на текстил „Македонка" од Штип.
Уписот е извршен на основа одлуките на Собранието на работно-економските единици при Работната заедница на производителите на текстил
„Македонка" од Штип, донесени на 16. VII. 1962 година, решенијата: бр. 01-5813/1-62 од 21. УП. 1962
година на Народниот одбор на општината Штип,
бр. 01-3380 од 29. VI. 1962 година на Народниот одбор на општината Делчево и бр. 3562/1 од 17. Vn.
1962 година на Народниот одбор на општината
Гевгелија, како и решенијата 125 и 184 од 23. VII.
1962 година на Собранието при Работната заедница на производителите на текстил „Македонка" —
Штип.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фц
бр. 159/62.
(1354)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 755, страна 361, книга Ш е запишано
следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, бр. 04-17058/1
од 15. X. 1962 година е одобрено конституирањето
на Претпријатието за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен" — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 642/62.
(1376)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 687, страна 1063 е запишано следното:
Шотаровски Горѓи, шеф на сметководството досегашен потписник на Трговското претпријатие „Градинар лоза" увоз-извоз — Скопје, е разрешен од
должност и му престанува правото за потпишување.
За шеф на сметководството на претпријатието
е назначен Коста Миновски. Тој претпријатието
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во
границите На овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Константинов Горчо, директор, Борислав Стојчев, заменик директор, Поповски Љубе, директор на стопанско"сметкозодниот сектор, Стојанов Петар, директор за извоз,
Костовски Глигор, директор за увоз и Пешев Димитар, советник, сметано од 4. IX. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 582/62.
(1375)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 293, ,страна 757 е запишано следното:
Марковски Симче, досегашен в. д. директор на
Претпријатието за изработка на јоргани, душеци,
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шамии и домашни Ракотворби ,,Слога" од Скопје,
е разрешен од должност и му престанува правото
за потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен Славко Трифуновски. Тој претпријатието ќје
го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 16. X. 1962 год.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 636/62.
(1378)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 279, страна 813 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителскиот дуќан „Вишња" — Титов
Велес, бидејќи со решението на Народниот одбор
на општината Титов Велес под бр. 4104/1 од 9. VII.
1962 година е припоен кон Производното претпријатие за безалкохолни пијалоци на мало „4 јули"
— Титов Велес.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 602/62.
(1379)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 83, страна 83 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Титов Велес, бр. 7259/1 од 25. VII. 1962
година фирмата на Трговското претпријатие на
мало со огревни и градежни материјали ,Даб" —
Титов Велес во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо со огревен и градежен материјал, железарија и отпадоци „Даб" — Титов Велес.
Со горецитираното решение и предметот на
работата во иднина се менува и е: промет на големо со огревен и градежен материјал, железарија и отпадоци.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 637/62.
'
(1381)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 278, страна 809 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес, бр. 4104/1 од 9. VII. 1962 година кон Производното претпријатие за безалкохолни пијалоци и мраз „4 јули" — Титов Велес се
припојува Угостителскиот дуќан на мало „Вишња"
од Титов Велес.
Со ^рецитираното решение и фирмата на Производното претпријатие за безалкохолни пијалоци
и мраз „4 јули" — Титов Велес во иднина се менува и ќе гласи: Занаетчиско претпријатие за
сода-вода, безалкохолни пијалоци, мраз, слаткарски производи и печиво „4 јули" — Титов Велес.
Дејноста на претпријатието во иднина ќе биде:
производство на сода-вода, безалкохолни пијалоци,
мраз и слаткарски производи и печиво.
Досегашните потписници на Занаетчиското
претпријатие за сода-вода, безалкохолни пијалоци,
мраз, слаткарски производи и печива ,Д јули" —
Титов Велес и тоа: Илиевски Лазо, директор, и
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Цвета Кратовалиева, се разрешени од должност
и им престанува правото за потпишување.
За нов директор на претпријатието е назначен
со решението на Народниот одбор на општината
Титов Велес, број 7746/1 од 20-VIII-1962 година
Дебарлиев Јовче. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на
овластувањето со новоназначените потписници
Чукниев Трајче, референт, и Костадинова Трајанка, шеф на сметководството, сметано од 21. IX.
1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 603/62.
(1380)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 293, страна 1153, книга I е запишано
следното: Усни Вела, досегашен директор на Околискиот осигурителен завод — Тетово, е разрешен
од должност и му престанува правото за потпишување.
За директор на заводот е назначен Месут Сулејмани. Тој заводот ќе го потпишува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 18. X. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 641/62.
(1382)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќ,аните
под рег. бр. 395, страна 237, книга II е запишано
следното: На досегашните потписници на Трговското претпријатие на големо за снабдување во
земјоделието и домаќинството „Механика" — Титов Велес и тоа: Живко Димов, в. д. директор,
Џамбазов Живко и Карбев Андо, службеници, им
престанува правото за потпишување.
За нов директор на претпријатието е назначен
со решението на Народниот одбор на општината
Титов Велес, бр. 7751/1 од 7. VIII. 1962 година Давчевски Ристо. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници: Тодоров А. Васил, шеф на сметководството, и Ивановски П. Трајко, секретар, сметано од 24. IX. 1962 год.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 605/62.
(1388)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 90, страна 229 е запишано следното:
Киро Саздов, досегашен в. д. директор на Производното услужно претпријатие „Тапетар" — Титов
Велес, со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес, бр. 8659/1 од 4. IX. 1962 година
е разрешен од должност и му престанува правото
за потпишување.
За директор на претпријатието е назначен со
решението на Народниот одбор на општината Титов Велес, бр. 7748/1 од 7. VHI. 1962 година Костовски Љубе. Тој претпријатието ќе го потпишува,
задолжува и раздолжува во границите на овластувањето -со новоназначените дотписници: Костади-
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новски Дончо и Тупузлиев Горе, сметано од 19. IX.
1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 598/62.
(1389)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
17. X. 1962 година под рег. бр. 83/55, книга I е запишано следното: Престана со својата работа Занаетчискиот дуќан „Балкан" од Битола на Занаетчиското производително претпријатие „Напредок"
од Битола и се брише од регистарот на стопанските организации.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 386/62.
(1400)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските. организации на
17. X. 1962 година под рег. бр. 83/55, книга I е запишано следното: Престана со својата работа Занаетчискиот дуќан ,ДЕумиер" од Битола на Занаетчиското производително претпријатие „Напредок"
од Битола, и се брише од регистарот на стопанските организации.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 387/62.
(1401)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
17. X. 1962 година под рег. бр. 83/55, книга I е запишано следното: Престана со својата работа Занаетчискиот дуќ^ан „Милка" од Битола на Занаетчиското производително претпријатие ,,Напредок"
од Битола. Дуќанот се брише од регистарот на
стопанските организации, бидејќи се припојува кон
Трговското претпријатие „Јагода" од Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 388/62.
(1402)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
17. X. 1962 година под рег. бр. 83/55, книга I е запишано следното: Престана со својата работа „Продавницата „Ваир" од Битола на Занаетчиското
производително претпријатие „Напредок" од Битола. Продавницата се брише од регистарот на
стопанските организации, бидејќи се припојува кон
Трговското претпријатие „Јагода" од Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 389/62.
(1403)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
17. X. 1962 година под рег. бр. 83/55, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Занаетчискиот^ дуќан ,^Житни пазар" од Битола на Занаетчиското производ и т е л и претпријатие „Напредок" од Битола, бидејќи) се припојува кон Трговското претпријатие
„Јагода" од Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 390/62.
(1404)
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Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации
на 17. X. 1962 година под рег. бр. 83/55, книга I е
запишано следното: Се брише од регистарот на
стопанските организации Погонот сода-вода „Билјана" од Битола на Занаетчиското производително
претпријатие „Напредок" од Битола, бидејќи се
припојува кон Трговското претпријатие „Јагода"
од Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр, 391/62.
(1405)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
28. IX. 1962 година под рег. бр. 4/62, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга ,,Ангеле
Милески" од село Галичани, Битолско, престана
со својата работа поради припојувањето кон Земјоделската задруга „Рамо Левката" од село Кадино, Битолско.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 370/62.
(1408)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
9. X. 1962 година под рег. бр. 214/55, книга I е запишано следното: Претпријатието за изработка на
ќ^ллими и јамболии Битола, престана со својата
работа поради припојувањето кон Занаетчиското
производително претпријатие „Напредок" од Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 378/62.
(1409)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
26. IX. 1962 година ,под рег. бр. 104/55, книга П е запишано следното: Земјоделското стопанство ,Диска
Ордановски — Сандански" од Прилеп, престани со
својата работа поради припојувањето кон Претпријатието „Пелагонија" во изградба од Прилеп.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 369/62.
(1410)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
16. X. 1962 година под рег. бр. 198/55, книга I е запишано следното: Стојан Велјановски, досегашен
директор на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар"
— Петилеб, општина Кукуречани, Битолско, е разрешен од должност. Се овластува Алексо Стојчевски, в. д. директор на комбинатот да го потпишува.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 385/62.
(1411)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
9. X. 1962 година под рег. бр. 3/58, книга V е запишано следното: Митев Асен, досегашен директор
на Градежното претпријатие „Градител" од Кичево, е разрешен од должност. Се овластува лицето Аритон Димитриски, сегашен директор, да го
потпишува претпријатието.
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 379/62.
(1412)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
19. IX. 1962 година под рег. бр. 3/61, книга П е запишано следното: Вељановски Ратко, досегашен
шеф на сметководството на Шумското производно
претпријатие „Сандански" — Македонски Брод,
Кичево, е разрешен од должност. Се овластува
А л амин ј оски Кофиле, ш е ф на сметководството,
да покрај досегашните овластени лица: Горѓи Павловски и инж. Цветан Јосифовски, го потпишува
претпријатието.
Од" Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 365/62.
(1413)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25. IX. 1962 година под рег. бр. 44/55, книга V е запишано следното: Смилевски Стојан, досегашен
потписник на Земјоделската задруга „Напредок"
од село Самоков, Кичево, е разрешен од должност.
Се овластува Јовановски Трајан, книговодител, да
покрај досегашниот потписник Богески Живко,
ја потпишува задругата.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 359/62.
(1414)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
10. X. 1962 година под рег. бр. 2/62, книга II е запишано следното: Мито Атанасоски, досегашен директор на Рудникот во изградба ,,Стогово" од Кичево, е разрешен од должност. Се овластува лицето Ацо Силјаноски, сегашен директор, рудникот
да го потпишува.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 381/62.
(1415)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
3. X. 1962 година под рег. бр. 26/56, книга И е запишано следното: Се овластува Ристевски Бранко,
шеф на сметководството, да покрај Орде Бошковски, в. д. директор на претпријатието, го потпишува Претпријатието за јавен автотранспорт и
шпедиција —1 Прилеп.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 372/62.
(1416)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организаци,и
на 19. IX. 1962 година под рег. бр. 20/61, книга II е
запишано следното: Дорче Спировски, досегашен
потписник на Шумското индустриско претпријатие
„Преспа" од Ресен е разрешен од должност. Се
овластува лицето Ване Кимев Нечовски, сегашен
в. д. директор, да го потпишува претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 363/62.
(1417)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
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27. VII. 1962 година под рег. бр. 132/55-Ш е запишано следното: Милан Трпевски, досегашен в. д.
директор на Стопанството „Црни Дрим" од Струга,
е разрешен од должност. Се овластува стопанството да го потпишува инж. Шабан Хамили, принуден управник, бидејќи со решението на НО на
општината Струга, бр. 01-2869/1 од 4. IV. 1962 година стопанството е ставено под принудна управа.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 309/62.
(1418)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
25. IX. 1962 година под рег. бр. 33/56, книга Ш е запишано следното: Јанакиевски Нове, досегашен
раководител на Погонот , ,Економи ја" — Струга,
е разрешен од должност. На негово место за раководител е назначен Горе Гулабовски. Тој погонот
ќе го потпишува покрај досегашните потписници
на Претпријатието за откуп, обработка и! продажба на тутун — Струга.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 368/62.
(1419)
Окружниот стопански; суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
ден 25. IX. 1962 година под рег. бр. 8/58, книга Ш
е запишано следното: На Виктор Поповски му престанува правото за потпишување. Се овластува
Никола Ковачевски, раководител, да го потпишува
Претставништвото во Струга на Фабриката за масло „Благој Горев" од Титов Велес.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 357/62.
(1420)
Окружниот? стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 413, страна 387, книга II е запишано
следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Памучната Предилница за кардирана преѓа во изградба — Гевгелија, бидејќи со
одлуката на Народниот одбор на општината Гевгелија, бр. 01-3562/1 од 14. VII. 1962 година и решението на Народниот одбор на општината Штип,
бр. 01-5813/1-62 е припоена кон Работната заедница на производителите на текстил „Македонка"
— Штип.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 571/62.
(1427)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното:
На досегашните потписници на Мешовитото трговско угостителско претпријатие ,скрива Река" од
село Ранковци, Кумановска околија, и тоа: Ивановски Стојко, директор, и Ристовски Митко, комерцијалист, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.
За в. д. директор на претпријатието е назначен
со решението на Народниот одбор на општината
Крива Паланка, бр. 02-7172/1 од 27. VII. 1962 година
Ристовски Митко. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на
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овластувањето со старите регистрирани потписници
Бошковски Воислав, шеф на сметководството, и
Јанковски Александар, благајник, сметано од
20. IX. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 600/62.
(1428)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 241, страна 837 е запишано следното:
На досегашните потписници на Угостителското
претпријатие „Угостител" од Крива Паланка и тоа:
Стевко Горгиев Стојчевски, книговодител, и Мите
Дејанов Мацовски, магазинер, им престанува правото за потпишување.
За нов потписник на претпријатието е назначен Новковски Васев Александар. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува
во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник в. д. директорот Христовски
Димитар, сметано од 8. IX. 1962 година.
Од Окружниот стопански ,суд во Скопје, Фи
бр. 590/62.
(1429)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 63, страна 179 е запишано следното:
На досегашните потписници на Електричното претпријатие „Електродистрибуција" — Скопје, и тоа:
Миле Стојановски, в. д. директор, и инж. Бранко
Гуро Деспотовски, заменик директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи; се разрешени од должност.
За директор на претпријатието е назначен со
решението на Народниот одбор на општината
Кале, Скопје, број 65 од 21. IX. 1962 година Саво
Костовски. Тој претпријатието ќе го потпишува,
задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Никушев Борис, шеф на комерцијално^ одделение, и
старите регистрирани потписници и тоа: Иван
Стоилко Ранов, раководител на стопанско-сметководниот сектор, Штаклев Борис, ш е ф на сметководството, сметано од 20. X. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 646/62.
(1431)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќјаните
под рег. бр. 175, страна 471 е запишано следното:
Јошко Томов Ивановски, досегашен потписник на
Претпријатието за обработка на тутун — Тетово,
е разрешен од должност и му престанува правото
за потпишување.
За нов потписник на претпријатието е назначен Љубо Ганев Миладиновски, технички директор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Киро Томовски, директор, сметано од 3. X. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 610/62.
(1435)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 242, страна 751 е запишано следното:
Досегашниот директор на Земјоделското сточарско стопанство „Борец" од село Лешок, Тетовско,
инженер агроном Мирко Тодоровски е разрешен
од должност и му престанува правото за потпишување.
Со решението на Народниот одбор на општината Теарце, бр. 01-7556/1 од 18. IX. 1962 година за
в. д. директор на стопанството е назначен Александар Начески. Тој стопанството ќе го потпишува,
задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Борис Петров Станковски, шеф на сметководството,
сметано од 19. X. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 647/62.
(1436)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 353, страна 1149 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Богданци, бр. 5752/1 од 26. XI. 1962 година кон Лозарското претпријатие за обработка
на лоза „Афуз Али" од село Богданци, се припојува Земјоделската задруга „Орач" од Нови Дојран.
Со ^рецитираното решение на Народниот одбор на општината Богданци и седиштето на претпријатието се преместува од село Богданци во
Нови Дојран.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 652/62.
(1439)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 300, страна 887 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет со градежни и
огревни материјали и производство на тули ,,Караорман", Гевгелија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија, бр. 03-4677/1
од 1. X. 1962 година е припоено кон Трговското'
претпријатие на големо „Солун" — Гевгелија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 659/62.
(1441)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот .на претпријатијата и дуќаните
под рег ,бр. 86, страна 217 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија, бр. 03-4677/1 од 1. X. 1962 година
кон Трговското претпријатие на големо „Солун"1
од Гевгелија се припојува Претпријатието за промет со градежни и огревни материјали и производство на тули „Караорман" од Гевгелија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 658/62.
(1442)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 51, страна 147 е запишано следното:
Досегашниот в. д. директор на Графичкиот завод
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„Гоце Делчев" од Скопје Борис Стефанов, со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 16725 од 16. X. 1961 година е разрешен од должност и му престанува правото за
потпишување.
За в. д. директор на Заводот е назначен со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 16725 од 16. X. 1962 година Трајко
Величковски. Тој Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот технички раководител
Стефанов Петруш Борис и старите регистрирани
потписници и тоа: Велковски Методија и Орцев
Горѓи Славчо, сметано од 26. X. 1962 година.
Исто така му престанува правото за потпишување и на Величковски Т. Трајко, како помошник
директор.
Со решението на Народниот одбор на општината Ид ади ја, Скопје, број 16681/1 од 29. IX. 1962
година в. д. директорот Трајко Величковски е назначен за директор на Графичкиот завод „Гоце
Делчев", Скопје, и во иднина ќе го потпишува
како таков.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 653/62.
(1444)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 685, страна 1051, книга II е запишано
следното: Перо Христовски, досегашен в. д. директор на Комуналното производно претпријатие
,,Паркови и зеленило" — Скопје е разрешен од
должност и му престанува правото за потпишување.
За директор на претпријатието е назначен со
решението број 16680/1 од 29. IX. 1962 година Киро
Милев Дончевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите
на овластувањето со стариот регистриран потписник Илиевска Милева, шеф на сметководството,
сметано од 19. X. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 644/62.
(1445)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 107, страна 299 е запишано следното:
Димовски Боро, досегашен раководител на Претпријатието „Рапид" — Белград — Претставништво
во Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За раководител на претставништвото е назначена Поп Иванова Хилда. Таа претставништвото
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 26. X. 1962
година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 657/62.
(1446)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 676, страна 991 е запишано следното:
Градежното, градежно-занаетчиско и производно
претпријатие „Пролетер" — Скопје, согласно со
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решението на Народниот одбор на општината
Кале, Скопје, бр. 12326 од 17. IX. 1962 година го
преместува седиштето од населба Бутел на улица
,Доба" бр. 8, Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 649/62.
(1447)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 676, страна 991, книга II е запишано
следното: Досегашниот в. д. директор на Градежното, градежно-занаетчиско и производно претпријатие „Пролетер" од Скопје Александар Радосављевиќ е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, број 325 од 24. IV. 1962 година
Димитар Атанасовски. Тој претпријатието ќе го
потпишува, задолжува и раздолжува во границите
на овластувањето, сметано од 24. X. 1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 656/62.
(1448)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 158, страна 413 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Градежното претпријатие „Љубат" од К а вадарци, бидејќи со решението на Народниот одбор
на општината Кавадарци, број 01-8080 од 29. IX.
1962 година е припоено кон Градежното претпријатие „Кожув" - Кавадарци.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 666/62.
(1463)

КОНКУРСИ
Комисијата за службенички работи при Собранието на Општината — Битола, на основа чл. 21
од Законот за јавните службеници „Службен лист
на ФНРЈ" бр. 53/57 година
распишува
К О Н К У Р С
за дополнување на следните упразнети работни
места во органите на управата на Собранието на
општината — Битола, и тоа:
1. Градежен инспектор во Одделението за комунални работи и станбени прашања; и
2. Трудов инспектор во Одделението за труд
и работни односи.
Услови:
1. За работното место под 1) кандидатот треба
да ги исполнува следните услови:
а) завршен технички факултет — градежен
отсек, со над 3 години практика и положен стручен испит и
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б) завршено среднотехничко училиште — градежен отсек со над 5 години практика и положен
стручен испит.
2. За работното место под 2) кандидатот треба
да ги исполнува следните услови:
а) завршена виша управна школа, со над
5 години практика и положен стручен испит.
Плата според Законот за јавните службеници,
додека положај ната плата и посебниот додаток1
според Одлуката на Собранието на општината —
Битола.
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во
„Службен весник на СРМ".
Кандидатите покрај молбата, правилно таксир а н со 50 динари административна такса, да ги
поднесат и документите предвидени со чл. 30 од
Законот за јавните службеници, документите за
школската спрема, положениот стручен испит и
за работниот стаж со кратка биографија за движењето во службата.
Молбите заедно со документите се предаваат
секој работен ден во писарницата на Собранието
на општината — Битола.
(1314)
Комисијата за распишување на јавно наддавање формирана со одлука бр. 6789/1 од 25.IX.
1963 година од страна на Работничкиот совет на
Тутуновиот комбинат — Прилеп
распишува
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
за изградба на мрежа за наводнување на Хидросистемот „Прилепско Поле" во Прилеп со сите
свои објекти:
Секундарни канали на десната падина со
вкупна претсметковна вредност од 397.037.735 дин.
Рок за отпочнување на работите е 10 дена по
заклучување на договорот.
Рок за завршување на работите до 1. IX. 1965
година.
Лицитантите имаат право да нудат за цевите
и опремата (место челик, азбест цемент, бетон и
место азбест цемент и бетон да нудат челик, ливено железо и друго) со тоа ако се поповолни нивните понуди ќе се земаат на разгледување.
Инвеститорот си го задржува правото доколку
набави цени и опрема за пониски цени од понудените да му е намали цената за толку на лицитантите.
Наддавањето ќе се одржи на 25. XI. 1963 година во 10 ч. во просториите на Тутуновиот комбинат — Прилеп.
Елаборатот, проектите и сите останати услови
стојат на увид секој ден во просториите на Тутуновиот комбинат во Прилеп од 8—12 саатот.
Од Комисијата за распишување
јавно наддавање при Тутуновиот
комбинат — Прилеп
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Претплатата на „Службен весник на СРМ" за 1964 година изнесува 2.200 динари за еден примерок.
Преггплатата се уплатува за цела година на жиро сметка на „Службен весник
на СРМ" бр. 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје.
На сите досегашни претплатници кои не пријават ,никаква промена или не ја
откажат претплатата до 31-X1I-1963 година, ќе продолжиме да им испраќаме весници и ќе ги сметаме за редовни наши претплатници во 1964 година.
Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна
пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1963 година.
Бидејќи извесен број претплатници од 1963 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и должната претплата од 1963 година.

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕЛЧЕВО
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
1. Референт за . шумарство — референт
од I врста — — — — — — — — 1
УСЛОВИ: Завршен шумарски факултет, две години практика на соодветна работа и положен
стручен испит.
Конкурсот е отворен до пополнување на работното место. Кандидатите кон својата пријава,
таксирана со 50 динари таксени марки, треба да
Поднесат и кратка биографија, како и документи
по член 31 од Законот за јавните службеници.
(1306)
СОДРЖИНА
Страна
257. Указ за прогласување на Законот за
учество на осигурените лица во трошоците за сместување и исхрана во стационарни здравствени установи специјализирани за лекување со примена на природни фактори — — — — — — — 729
Закон за учество на осигурените лица во
трошоците за сместување и исхрана во
стационарни здравствени установи специјализирани за лекување со природни
фактори
— — — — — — — 729
258. Указ за прогласување на Законот за на-

259.

260.

261.

262.
263.
264.
265.

266.

чинот на употребата и располагањето со
средствата добиени како помош на град
Скопје 730
Закон за начинот на употребата и располагањето со средствата добиени како помош на град Скопје — — — — — 730
Указ за прогласување на Законот за измена и дополнување на Законот за здравственото осигурување на земјоделците — 731
Закон за изменување и дополнување на
Законот за здравствено осигурување на
земјоделците
— — — — — — —731
Указ за прогласување на Законот за изменување на .Законот за работни односи
на земјоделските работници кај приватните работодатели — — — — — — 732
Закон за изменување на Законот за работни ,односи на земјоделските работници
к а ј приватните работодатели — — — 732
Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за работни односи
на домашните помошнички — — — — 732
Закон за изменување на Законот за работни односи на домашните помошнички 732
Одлука за разрешување и именување на
републички секретари — — — — — 733
Одлука за разрешување судија на ,Врховниот суд на Македонија — — — 733
Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат — — t — — — — — 733
Решение за распишување дополнителни
избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија во изборната единица Неготино — — — — — — — 733
Препорака за мерките што треба да се
преземат за подобрувањето системот на
финансирањето во здравството — — — 734

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември"
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје.

