
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 28 јануари 1972 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XXVIII 

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

8. 
Врз основа на член 9 од Законот за определу-

вање на работите што ги врши Радиотелевизија 
Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 4/66), Из-
вршиот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАДИОТЕЛЕ-

ВИЗИЈА СКОПЈЕ 
1. Се именува за директор на Радиотелевизија 

Скопје Матеја Матевски, досегашен директор на 
Радиотелевизија Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРЖ". 

Бр. 15-2849/1 
30 декември 1971 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

9. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СЕКРЕТАР 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ И 
ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. Благој Михов, се разрешува од должност се-

кретар на Секретаријатот за информации и се име-
нува за секретар на Секретаријатот за односи со 
странство. 

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

Бр. 15-2850/1 
30 декември 1971 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

10. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ ПОТ-
СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ 

СО СТРАНСТВО 
1. Васко Христовски, се разрешува од должност 

советник на Извршниот совет и се именува за пот-
секретар во Секретаријатот за односи со странство. 

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

Бр. 15-2852/1 
30 декември 1971 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

11. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР — НАЧАЛНИК НА УПРАВАТА ЗА ПЕРСО-
НАЛНИ ПРАШАЊА И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРА-

ШАЊА 

1. Трајко Кецкаровски, се разрешува од долж-
ност потсекретар •— началник на Управата за пер-
сонални прашања и се именува за секретар на 
Секретаријатот за кадровски прашања. 

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

Бр. 15-2851/1 
30 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

12. 
Врз основа на член 39 став 1 од Основниот за-

кон за судовите од општа надлежност („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 7/65), член 41 став 1 од Законот 
за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65), член 30 став 3 од Законот за судовите од 
општа надлежност („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65), и член 24 од Законот за правосуден испит 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/68), републич-
киот секретар за правосудство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ ВО СУДОВИТЕ ОД 
ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И ВО СТОПАНСКИТЕ 
СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (СУДСКИ ДЕЛОВНИК) 

Член 1 
Во Правилникот за внатрешно работење во су-

довите од општа надлежност и во стопанските су-
дови во Социјалистичка Република Македонија 
(Судски деловник) („Службен весник на НРМ" бр. 
10/60 и „Службен весник на СРМ" бр. 11/71), по 
член 32, се додава нова глава Петта-а која гласи 
„Начин на вршење практика на дипломирани прав-
ници во судовите", како и членовите 32-а до 32-љ 
кои гласат: 

„Член 32-а 
Практиката на дипломираните правници (во 

натамошен текст приправници) во судовите се вр-
ши според одредбите на овој деловник и според 
одредбите на општите акти на судот. 
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Со општиот акт на судот ќе се пропише вре-
метраењето на обуката на приправникот во поод-
делни одделенија односно на поодделни правни 
работи. 

Член 32-б 

Дипломираните правници, практиката ја вр-
шат во општински, окружен или окружен стопан-
ски суд. 

Член 32-в 

Преку практиката приправникот се запознава 
со сите работи во судот и со начинот на работе-
њето, за да стекне потребно искуство и го дополни 
и зацврсти веќе стекнатото правно знаење, да се 
оспособи за практична примена на законите и дру-
гите прописи и правни правила и за самостојно 
донесување одлуки. 

Член 32-г 

За време на вршењето на практиката во судот 
приправникот се распоредува на работа во сите 
одделенија и служби. 

Во помалите судови во кои нема одделенија, 
приправникот се распоредува определено време на 
работа по кривични, парнични, вонпарнични пред-
мети итн. 

Приправникот не може да се распореди по-
долго од шест месеци во едно одделение односно 
на работи од една правна област. 

Член 32-д 

Практиката на приправникот се врши според 
програма која за секој приправник по неговото 
стапување на работа ја донесува претседателот на 
судот!. 

Програмата ги содржи работите со кои при-
правникот треба да се запознае на одредени работ-
ни места, редоследот односно времетраењето на 
практиката во одделни одделенија или работи во 
судот и се друго што е од значење за успешното 
оспособување на приправникот за практична ра-
бота. 

Примерок од програмата се доставува на Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство. 

Член 32-ѓ 

Претседателот на судот го организира врше-
њето на приправничката практика во согласност 
со овој деловник. Претседателот на судот е дол-
жен приправникот, по неговото стапување во су-
дот, да го запознае со одредбите на овој деловник 
и на општите акти на судот кои се однесуваат на 
вршењето на приправничката практика и да му 
врачи примерок од програмата за вршење на прак-
тиката. 

Член 32-е 

За секој приправник судот устро ј ува картон 
(образец Сд бр. 1а) во кој се внесуваат податоци 
за времето на вршењето на практиката во одделни 
судски одделенија и служби. Податоците во кар-
тонот ги заверува претседателот на судот. 

Член 32-ж 

За вршење на практиката приправникот води 
дневник во кој секојдневно ги бележи работите 
што ги извршил во текуштиот ден, и тоа скратено. 

По завршувањето на практиката во едно одде-
ление или служба, дневникот на приправникот го 
заверува претседателот на одделението односно 
претседателот на судот. 

Органот надлежен за работите на судската уп-
рава, заради контролирање на правилното вршење 
на практиката може да изврши увид во дневни-
кот на приправникот, за која цел во работното 
време дневникот се држи во работните простории. 

Член 32-ј 

Целта на о, одржувањето на семинарот од прет-
ходниот член е к а ј учесниците — приправници да 
се развива што повеќе самостојност во расудува-
њето, да се продлабочува стручното знаење и да 
се овозможи изучување на разни спорови и прав-
ни прашања. Во таа смисла начинот на изведува-
њето на работата треба да се одвива и преку ус-
ното реферирање на приправникот, најпрвин на 
полесни а потоа на потешки и посложени правни 
работи од списи, анализирање на поважни одлуки 
на второстепени судови, кратки изложувања по 
практични и правни прашања, изработување на 
писмени вежби и ел. 

Член. 32-з 

Судијата к а ј кого приправникот врши прак-
тика е должен да му укажува нужна помош со 
цел за неговото што поуспешно и побрзо оспособу-
вање за практична работа. 

Во текот на вршењето на практиката на при-
правникот ќе му се овозможи присуство на претре-
си, расправи и советувања на совети. На приправ-
никот ќе му се овозможи да учествува на глав-
ните претреси бдносно расправи и преку вршењето 
должност на записничар. 

Член 32-ѕ 

Размена на приправници за вршење на при-
правничка практика помеѓу поодделни судови од-
носно судови иј други правосудни органи ќе се вр-
ши по меѓусебна спогодба на старешините на од-
носните правосудни органи. 

Претседателот на окружниот суд во согласност 
со претседателот на општинскиот суд ќе обезбеди 
приправниците I што вршат практика во окружниот 
суд, задолжително во текот на практиката, да по-
минат пет месеци во општински суд во седиштето 
на окружниот јсуд. Доколку постојат можности, а 
по претходна согласност на приправникот, упату-
вањето може да се изврши и во друг општински 
суд на подрачјето на окружнот суд. 

За приправник: што е упатен на практика од 
друг суд односно од друг1 правосуден орган се до-
несува посебна I програма за вршење на практиката 
во односниот суд. 

Член 32-и 

Заради практично изведување на одделни слу-
чаи како и за понатамошно теоретско образование, 
претседателот Ца окружниот суд ќе одреди најмал-
ку двапати годишно да се одржат семинари со 
приправниците од тој суд, како и со приправни-
ците од другите судови во седиштето на окруж-
ниот суд. Програмата за семинарот ја утврдува 
претседателот на окружниот суд. Примерок од про-
грамата се доставува на Републичкиот секретари-
јат за правосудство. 

Времето и местото на одржувањето на семина-
рот, како и судиите кои ќе раководат со семина-
рот се определува со годишниот распоред на ра-
ботите, за што се известуваат судовите и другите 
правосудни органи на подрачјето на тој окру-
ж е н суд. 

Семинарот го посетуваат задолжително при-
правниците кои се наоѓаат на практика во судо-
вите во седиштето на односниот окружен суд, а 
можат да го посетуваат и приправниците во дру-
гите правосудну органи од подрачјето на окруж-
ниот суд. 
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Член 32-к 

Учеството на приправникот на семинарот се 
воведува во дневникот на приправникот, кој го 
заверува судијата кој раководи со семинарот. 

Член 32-л 

Во општинските судови со два или повеќе при-
правници претседателот на судот може да органи-
зира со приправниците вежби за решавање, во по-
четокот на полесни, а потоа на потешки правни 
работи, со изработка на писмени одлуки од пред-
мети на судот и сл. 

Член 32-љ 

Одредбите од оваа глава сходно се примену-
ваат и за вршење на практика на дипломирани 
правници (волонтери) заради стекнување потребен 
стаж за здобивање со правото за полагање на пра-
восуден испит". 

Член 2 

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

Бр. 0601-1930 
26 декември 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Димче Козаров, е. р. 

КАРТОН НА ПРИПРАВНИКОТ 

Презиме и име 

Година и место на ра-
ѓањето 

Дата на дипломирање 
и факултет 

Кога е примен за при-
правник во судот 

Дали е примен во рабо-
тен однос, како волонтер, 
или со размена со друг 
правосуден орган (и кој) 

Во кои одделенија и 
служби и од кога до 
кога е распоредуван 
како приправник: 

Дата и начин на преста-
нокот на практиката 

З а б е л е ш к а 

Образец Сд-бр. 1а (чл. 32-е) 
Размер 20 х 15 см. 

Податоците ги заверува 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

6. 
Врз основа на член 54 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Скопје, на својата седница, одржана на 20 ја -
нуари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

I 
Со оваа одлука се регулира работата на Заед-

ницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Скопје (во понатамошниот текст: Заед-
ницата) и нејзините органи на управување до до-
несувањето на Статутот на Заедницата и други 
општи акти. 

II 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението и со другите општи прописи. 

Собранието работи на седници. 
Собранието одлучува полноважно ако на сед-

ницата присуствуваат повеќе од половина од чле-
новите на Собранието, а одлуката се смета за до-
несена односно усвоена, ако за неа гласало мно-
зинството од присутните членови на Собранието. 

III 

Седниците на Собранието ги свикува претсе-
дателот на Собранието, а во негово отсуство пот-
претседателот. 

Претседателот на Собранието е должен да сви-
ка седница на Собранието, ако тоа го побараат: 

1. Извршниот одбор на Собранието и 
2. Една третина од членовите на Собранието, 
Покана за седница се испраќа на членовите на 

Собранието (10) десет дена пред денот определен 
за одржување на седницата, а во исклучителни 
случаеви најдоцна (5) пет дена пред одржувањето 
на седницата. Со поканата за седницата се испра-
ќа предлог за дневниот ред и потребни материјали 
за прашањата што ќе се разгледуваат на седни-
цата. 

IV 

Претседателот на Собранието и потпретседате-
лот ги избира Собранието од редот на своите чле-
нови. 

V 

Собранието на Заедницата од редот на своите 
членови избира Извршен одбор на Собранието. 

Извршниот одбор е извршен орган на Собра-
нието. До одредувањето на неговите права и долж-
ности со Статутот на Заедницата, работи на при-
премање на седниците на Собранието и се грижи 
за благовременото и правилно извршување на од-
луките и заклучоците на Собранието. 

VI 

За претходното разгледување на одделни пра-
шања и изготвување предлози за нивно решавање, 
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Собранието од редот на своите членови избира од-
бори и комисии, и тоа: 

— Одбор за здравствено осигурување; 
— Одбор за задолжителни видови на здравстве-

на заштита; 
— Одбор за несреќа при работа и професио-

нални заболувања; 
— Одбор за организација и финансирање на 

осигурувањето; 
— Комисија за жалби. 
По укажана потреба Собранието може да фор-

мира и други одбори и комисии. 

VII 

Стручните, административните и финансиските 
работи на заедницата ќе ги врши стручна служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците —- Скопје, основана од Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Скопје. 

VIII. 

Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот во круг е испишан текстот: „Заед-

ница на здравственото осигурување на работници-
те", а во средината хоризонтално „Скопје". 

Штембилот е во форма на правоаголник во кој 
е испишано името на заедницата со дополнување 
на број и дата. 

IX. 

Општите акти што ги донесува Собранието на 
Заедницата ги потпишува претседателот на Собра-
нието. 

X. 

До донесувањето на Статутот на Заедницата, 
правата и обврските на осигурените лица, како и 
другите прашања се регулираат со привремени од-
луки што ги донесува Собранието. 

XI. 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

02 бр. 2031/1 
21 јануари 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 

7. 
Врз основа на член 35 став 1 точ. 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 18/71 год.) во 
врска со членот 104 став 1 од Основниот закон за 
установите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65, 50/68 
и 55/69 и членот 208-6 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), а по постиг-
натата согласност со Собранието на Комуналната 
заедница за социјално осигурување на работниците 
•— Скопје, Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Скопје, на сво-
јата седница, одржана на 20. јануари 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

I. 
Комуналниот завод за социјално осигурување 

— Скопје, востановен со одредбите на членот 42 
став 1 од Основниот закон за организација и фи-
нансирање на јсоци јадното осигурување за подрач-
јето на општината Скопје, престанува со денот на 
применувањето на оваа одлука. 

II. 

Работниците на Комуналниот завод за соци-
јално осигурување — Скопје, се ставаат на распо-
лагање на Заедницата за здравственото осигурува-
ње на работниците — Скопје — Стручната служба 
на Заедницата] 

III. 
Делот од бсновните средства и инвентарот на 

Комуналниот јзавод за социјално осигурување — 
Скопје, утврден во смисла на членот 148 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то („Службен весник на СРМ" бр. 21/71) се прене-
суваат на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Скопје. 

Со делот на основните средства и инвентарот 
на Комуналниот завод за социјално осигурување 
— Скопје, ка^о и со-правата и обврските на тој 
Завод што с^ однесуваат на спроведувањето на 
пензиското и Инвалидското осигурување и правото 
на додаток на! деца ќе се постапи на начин опре-
делен со Закоц. 

IV 

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

СОБРАНИЕ ЕЃА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

02-Бр. 20&2/1 
21 јануари 197^ година 

Скопје 
Претседател, , 

Александар Стојановски, е. р. 

8. 
Врз основа на член 87 став 2 алинеја 6 и член 

92 од Законот; за здравственото осигурување и за-
должителните ј видови на здравствена заштита на 
населението (^Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Скопје, на својата сед-
ница одржан^ на 20. јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

I. 

За вршење на стручните, административните и 
финансиските работи во спроведувањето на здрав-
ственото осигурување, се формира Стручна служ-
ба на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Скопје (во натамошниот текст: 
Стручна служба). 
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Со Стручната служба раководи директор. 
До изборот на директор на Стручната служба 

на Заедницата, Собранието именува вршител на 
должноста директор на Стручната служба. 

Во решението за именување на в. д. директор 
на Стручната служба едновремено се определува и 
неговиот личен доход. 

II. 
Во раководењето со Стручната служба на За -

едницата директорот ја организира работата на 
Службата, се грижи за извршување на програ-
мите за дејноста на Заедницата и за работата на 
Стручната служба, за спроведување на здравстве-
ното осигурување, на финансискиот план, на рабо-
тите што произлегуваат од законските и другите 
прописи, како и на другите задачи и работи со кои 
Собранието на Заедницата ќе ја задолжи Струч-
ната служба. 

Директорот на Стручната служба ја застапува 
Заедницата во имотно-правните и работно-правните 
односи, како и Собранието на Заедницата во рам-
ките на овластувањата дадени од Собранието. 

За својата работа, како и за работата на Струч-
ната служба директорот одговара пред Собрание-
то на Заедницата. 

III. 

До донесување на Статутот на Заедницата, ка-
ко и други општи акти на Заедницата и на Струч-
ната служба по однос на организацијата и рабо-
тата на Стручната служба, како и на правата на 
работниците на работа и врз основа на работата, 
аналогно ќе се применуваат соодветните одредби 
на Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување, Статутот и 
другите општи акти на досегашниот Комунален 
завод за социјално осигурување — Скопје. 

IV. 

За привремено вршење работите на Стручната 
служба до утврдувањето на нејзината нова орга-
низација и систематизација на работните места и 
спроведувањето на постапката за пополнување на 
работните места на истата, се преземаат работни-
ците на досегашниот Комунален завод за социјално 
осигурување — Скопје, според постојната система-
тизација. 

Посебни решенија за времено распоредување 
на работниците ќе издаде в.д. директорот на Струч-
ната служба. 

Аконтацијата на личниот доход на преземените 
работници, ќе се исплатува во висина на стартните 
основи според положбата на денот на преземањето. 

Работата на работниците од ставот 1 на оваа 
точка ќе трае до пополнувањето на соодветните 
работни места по пропишана постапка, односно до 
вработувањето на работникот, но не подоцна од 
31. јули 1972 година. 

До утврдувањето на организацијата и система-
тизацијата на Стручната служба на Заедницата, не 
може да се примат на работа нови работници, ни-
ту да се раскинува работниот однос со постојните 
— преземените работници. 

V. 

При спроведувањето на постапката за попол-
нувањето на новововедените работни места пред-
ност ќе се даде на работниците кои определено 
време вршеле исти или слични работи предвидени 
за работното место на кое се примаат, ако ги ис-
полнуваат и другите барани услови за тоа работно 
места 

VI. 
Стручната служба на Заедницата може да вр-

ши стручни, финансиски и административни ра-
боти и за други интересни заедници, односно ин-
ституции доколку тоа спогодбено се утврди. 

VII. 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

Бр. 02-2033/1 
21 јануари 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Скопје, на својата седница одржана на 20. ја-
нуари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

I. 

До донесувањето на Статутот и другите по-
требни општи акти на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Скопје, правата и , 
обврските на осигурениците и другите осигурени 
лица, како и на ^осигурените лица на кои им се 
обезбедува здравствена заштита се определуваат 
на следниов начин: 

1) По однос на правата на осигурените и ^ о с и -
гурените лица од подрачјето на Заедницата на за-
должителни видови на здравствена заштита и во 
случај на несреќа на работа и професионални за-
болувања, непосредно ќе се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, како и одредбите на Про-
грамата за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението во 
СРМ — во 1972 година; 

.2) По однос на правата на проширеното здрав-
ствено осигурување, односно здравственото осигу-
рување над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението со-
одветно ќе се применуваат одредбите на Основниот 
закон за здравствено осигурување и општите про-
писи и актите на Комуналната заедница на соци-
јалното осигурување на работниците — Скопје, до-
несени за спроведување на тој Закон; 

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

II. 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им се 
обезбедуваат во целина на товар на средствата на 
соодветната општествено-политичка заедница, и 
тоа; 
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— на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачјето на општината — со придонес од буџетот на 
општината; 

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

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

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

III. 

Здравствените легитимации издадени по про-
писите што важеле до 31. декември 1971 година, 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не ќе бидат заменети со нови исправи. 

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

IV. 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

02 Бр. 2034/1 
21 јануари 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 

10. 
Врз основа на член 23 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците во 
Скопје, на седницата одржана на 20. I. 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејството и другите лица што се осигу-
рени според одредбите на Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/71). 

Член 2 
Се смета дека' осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат со 
него во заедничко домаќинство и немаат сопствени 
приходи доволни за издржување. 

Член 3 

Се смета дека издржуваните членови на се-
мејството немаат сопствени приходи доволни за 
издржување цко нивниот катастарски приход од 
земјоделие не ј го надминува износот од 250.— ди-
нари годишно јили ако другите приходи не го над-
минуваат износот од 100 динари месечно или ако 
катастарскиот ј приход и другите приходи заедно 
не го надминуваат износот од 1200 динари годишно 
по едно издржувано лице. 

Член 4 

Членот нај семејството кој не живее во заед-
ничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета 
за издржуван^ лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот уче-
ствува во трошоците на неговата издршка со на ј -
малку 200 динари месечно. 

Член 5 

Се смета Лека децата земени на издржување 
во смисла на пленот 70 став 5 од Статутот немаат 
сопствени приходи доволни за издржување, ако 
нивните приходи, односно ако приходите на нив-
ните родители! по член на домаќинството., не ги 
надминуваат Износите предвидени во членот 3 од 
оваа одлука. 

Член 6 

К а к о приходи во смисла на членот 3 од оваа 
одлука не се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина за | телесно оштетување и додаток за 
помош и нега!што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според по-
себни прописи, со кои се установува одделното 
примање, изречно е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состозба 
на домаќинството. 

Член 7 

Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 
важат додека јсо самоуправниот договор на заед-
ниците на здравственото осигурување во СР Ма-
кедонија, или со соодветниот акт на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување овие из-
носи не бидат определени поинаку. 

Член 8 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 

02 Бр. 2035/1 
21 јануари 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО 

11. 
Врз основа на член 87, став 2, алинеја 2 од 

Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Куманово, на седни-
цата одржана на 28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 

До донесувањето на статутот на Заедницата и 
другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување, финансиското рабо-
тење на Заедницата и пресметувањето и плаќа-
њето на придонесите, за односите што не се регу-
лирани со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението (во натамошниот текст: Законот), 
а кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се 
применуваат одредбите на оваа одлука. 

Член 2 

Придонесите за здравствено осигурување се 
определуваат одделно за обезбедување на: 

1) задолжителните видови на здравствена за-
штита, 

2) правата од здравственото осигурување за 
случај- на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести, 

3) правата од здравствената заштита над за-
должителните видови и другите права од здрав-
ственото осигурување. 

Член 3 

Посебниот придонес за користење на здрав-
ствената заштита во странство, за лица кои во 
странство стапиле во работен однос к а ј меѓународ-
ни и други организации врз основа на меѓунаро-
ден договор или ка ј странски работодавец, а се 
осигурени според Законот и за осигуреници во ра-
ботен однос ка ј југословенските организации кои 
се наоѓаат на работа во странство, како и посеб-
ниот придонес за користење на здравствената за-
штита за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници на работа во странство 
кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на 
кои не им е обезбедена здравствена заштита к а ј 
странскиот носител на здравственото осигурување, 
се пресметува одделно за сите осигурени ризици 
според единствените пропорционални стапки одно-
сно тарифата. 

Член 4 

За осигуреници од членот 13, став 1, точка 6 
и 7, членот 17, став 1, точка 1 до 5 и членот 18 
точка 1 до 5 и точката 8 од Законот, придонесите 
за здравственото осигурување се определуваат во 
постојани месечни износи. 

Во постојани месечни износи се определува и 
посебниот придонес за здравствената заштита на 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство кои ж и -
веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита к а ј странскиот 
носител на здравственото осигурување. 

Член 5 

За лица за кои со Законот не е утврдена ос-
новицата за пресметување на придонесите како и 
за лицата што вршат самостојни професионални 
дејности, основицата за пресметување на придоне-
сите ќе ја утврди Собранието на Заедницата со 
посебна одлука. 

Член 6 

Стапките и износите на придонесите како и 
тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието 
на Заедницата со посебна одлука. 

Член 7 

До колку со Законот и други општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето износ, придонесите 
за здравственото осигурување се пресметуваат и 
се плаќаат по стапки односно тарифа пресметани 
за примена на нето личните доходи односно при-
мања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
се плаќаат во нето износи, како и во случај кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници запослени во работната 
организација. 

Член 8 

Придонесот за обезбедување правата од здрав-
ственото осигурување за случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести се 
пресметува и се плаќа од истата основица од која 
се пресметува и се плаќа придонесот за обезбеду-
вање задолжителни видови на здравствена за-
заштита и придонесот за обезбедување правата од 
здравствената заштита со Законот утврдени задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

Член 9 

Придонесите за здравственото осигурување, ос-
танатите придонеси, посебниот придонес за кори-
стење на здравствената заштита во странство и 
посебниот придонес за здравственото осигурување 
на членовите на семејството на југословенските 
работници на работа во странство кои живеат на 
подрачјето на Заедницата, како и други приходи 
што ќе се реализираат за периодот до 31. XII. 1971 
година, по 1 јануари 1972 година, се распределу-
ваат во сооднос со учеството на поодделните ви-
дови на придонесите за здравственото осигурување 
за 1972 година. 

Член 10 

Стапките и тарифата на придонесот за здрав-
ствено осигурување утврдени за 1972 година ќе 
се применуваат на личните доходи и на прима-
њата изедначени на нив подигнати за исплата од 
исплатителите на личните доходи од општествениот 
сектор во 1972 година, без оглед на периодот за 
кој се однесуваат. 

За осигурениците вон општествениот сектор и 
за осигурениците во работен однос к а ј југословен-
ските организации кои се наоѓаат на работа во 
странство, утврдените стапки и тарифата за 1972 
година, ќе се применуваат на основиците утврдени 
за соодветната година. 
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Член 11 

Од придонесите остварени за здравственото 
осигурување се формираат средствата на Заедни-
цата. 

Средствата на Заедницата се состојат од: 
1) придонесите за здравствено осигурување, 
2) надоместокот од здравственото реосигуру-

вање; 
3) средствата на фондот на солидарноста; 
4) средствата остварени од вишокот на прихо-

дите над расходите, според одлуката на Заедни-
цата; 

5) каматата на вложените средства на Заедни-
цата; 

6) надоместокот на трошоците за здравствена 
заштита на неосигурените лица; 

7) приходите по основа на надоместокот на 
трошоците за здравствена заштита по конвенции; 

8) приходите по основа на надоместок на штета, 
9) другите приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се подмируваат 

расходите: 
1) за остварување правата на осигурените и 

^осигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2) за остварување правото на осигурениците од 
здравственото осигурување по основа на несреќа 
на работа и заболувања од професионални болести; 

3) за остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со одлука; 

4) за премиите на здравствено реосигурување; 
5) за посебен придонес на фондот на солидар-

носта; 
6) за надоместок на Стручната служба на За -

едницата; 
7) за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8) за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9) за финансирање на проширена репродукција 
во здравствените работни организации, 

10) за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврден со заврш-
ната сметка на Заедницата, 

11) за подмирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 12 

Средствата на Заедницата се водат и се иска-
жуваат одвоено по видови на правата и по оп-
штини. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки по општини. ^ 

Средствата по општини ќе се водат на посебни 
партии во рамките на основната сметка на Заед-
ницата што ќе ја пропише Службата на опште-
ственото книговодство, со право на диспонирање 
на овластените лица од страна на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки, по општини. 

Член 13 

Заедницата задолжително формира резервен 
фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни! приходи на Заедницата за теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата се 
обезбедува во јрок од четири години. 

Задолжителната резерва од став 2 на овој член 
се обезбедува на јмалку една четвртина во секоја 
година во која треба тоа да се обезбеди. 

Резервниот! фонд на здравственото осигурување 
се формира сој 

1) издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравственото 
осигурување посебниот придонес во височина 
која ќе ја определи Собранието на Заедницата, 

2) издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Заед-
ницата, ј 

3) внесување на вложените средства на' кому-
налните заедници кои и се враќаат на Заедницата 
и каматата на! вложените средства на резервниот 
фонд. ; 

Средствата | на резервниот фонд можат да се 
користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на тековните обврски на За -
едницата. | 

Средствата! на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички записи 
со рок на враќање што ќе го утврди Собранието 
на Заедницата. 

Средствата 

Член. 14 

на резервниот фонд се водат и се 
искажуваат одвоено по видови на правата (ризици) 
и тоа само книговодствен©. 

Средствата I на резервниот фонд не се издво-
јуваат на посебни сметки. 

I . * 
ј 

. | Член 15 

Книговодствената евиденција за финансиското 
работење и заГ средствата на Заедницата се води 
според одлуката за посебниот основен контен план 
и за посебнитеј обрасци на билансот на заедниците 
на социјалното осигурување односно заедниците 
на здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71Ј. 

Заедницата! по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
Заедницата. ј 

! Член 16 ј 
Височината! на надоместокот на Комуналниот 

завод на социјалното осигурување — Куманово за 
вршење на стручните, административните и ф и -
нансиските работи на Заедницата, Заедницата ја 
утврдува со посебна одлука. 

! Член 17 I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

| КУМАНОВО 

Број 04-3813/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, е. р. 



28 јануари 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 — Стр. 25 

12. 
Врз основа на член 18, 97 и 101 од Основниот 

закон за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРЖ" бр, 21/71), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците •— Куманово, на својата седни-
ца одржана на 28. декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПО-
СТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 

За определените категории осигуреници, при-
донесите за здравственото осигурување се пресме-
туваат и се плаќаат според оваа одлука и тоа: 

1. за домашни помошнички во работен однос, 
што се ангажирани од приватни домаќинства или 
одделни лица за вршење на домашните работи, 
придонесот" за здравственото осигурување се опре-
делува во височина на збирната стапка на придо-
несот за здравственото осигурување пресметано во 
нето износ на основиците на која се осигурени; 

2. за лицата во работен однос вработени со ра-
ботно време покусо од половина од полното работ-
но време пропишано за работи кои ги вршат, при-
донесот за Здравственото осигурување се опре-
делува во височина на збирната стапка на придо-
несот за здравственото осигурување и тарифата на 
придонесот за случај на несреќа на работа и про-
фесионално заболување, пресметана во нето износ 
на основицата на која се осигурени; 

3. за странски државјани во служба во меѓу-
народни организации и установи, странски дипло-
матски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат 
дипломатски имунитет, до колку здравствено се 
осигурени според меѓународен договор или со ко-
лективен, доброволно здравствено осигурени, се 
определува паушален постојан месечен износ од 
150,00 динари; 

4. посебен придонес за здравственото осигуру-
вање на членовите на семејствата на југословен-
ските државјани вработени во странство, а кои 
живеат во Југославија се утврдува паушален по-
стојан месечен износ 30,00 динари но член на се-
мејство. , 

Придонесот од претходниот став се плаќа од-
напред во полза на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците со чек, на подрачјето 
каде членовите на семејството имаат постојано 
место за живеење; 

5. за работници на платено отсуство придонесот 
за здравственото осигурување се пресметува од ос-
новицата што ја сочинува аконтацијата на личниот 
доход во што износот остварен во месецот пред 
почетокот на користењето по платеното отсуство 
односно основата на која е утврден надоместок ме-
сто личен доход за месецот кој му претходи на ме-
сецот во кој е започнато користењето на непла-
тено отсуство. 

Член 2 

Придонесите од претходната точка ќе се пре-
сметуваат и ќе се уплатуваат според одредбите на 
член 122 од Законот за здравствено осигурување 
и задолжителните видови на здравствената зашти-
та на населението. 

Доколку паушалните придонеси за здравстве-
ното осигурување се утврдуваат за време покусо 
од еден месец, за секоја календарски ден во соод-
ветниот период се плаќа по 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесите. 

. Член 3 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

КУМАНОВО 

Бр. 04-3815/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, е. р. 

13. 
Врз основа на член 17, 18, 97 и 101 од Зако-

нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то („Службен весник на СРЖ" бр. 21/71), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците — Куманово, на својата сед-
ница одржана на 28. ХП. 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАД-
ВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРО-
ПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 

За лицата на школување, стручно усовршува-
ње или посдипломски студии кои заради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија, се пресметува и плаќа придонес 
за здравственото осигурување по стапката од ос-
новниот придонес за здравственото осигурување и 
тарифата на придонесот за здравственото осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионалните болести. 

Придонесот од претходниот став се пресметува 
од месечниот износ на стипендирате по стапката 
пресметана на нето — лични примања. 

Член 2 

Придонесот за здравственото осигурување во 
постојанен месечен износ се плаќа: 

1. за лицата кои по завршеното школување се 
наоѓаат на задолжителна практична работа или 
доброволна практика (волонтери), а не примаат ли-
чен доход од 40,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во стручни-
те училишта со практична работа, за ученици во 
стручни школи и гимназии за време на производ-
ната работа, како и студентите на вишите и висо-
ките школи, факултетските и уметничките акаде-
мии за време на задолжителна практика во орга-
низациите од 15,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултети и уметнички академии кога вршат 
практична работа во врска со наставата од 10,00 
динари; 

4. за лицата редовно пријавени к а ј надлеж-
ниот завод за запослување на работниците ако к а ј 
заводот се пријават во рок од 30 дена, по пре-
станок на работниот однос од 50,00 динари; 

5. за лицата кои учествуваат на младинските 
работни акции од 15,00 динари; 

6. за лицата што учествуваат во организацио-
ните јавни работи, ако на тие работи работат на ј -
малку 6 часа дневно од 15,00 динари; 
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7. за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни работи и на младинските работни 
акции од 10,00 динари; 

8. за лицата што ќе претрпат повреда како 
учесници во определени јавни акции или во вр-
шењето на определени јавни функции или долж-
ности од 10,00 динари; 

9. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување од 15,00 динари; 

10. за југословенските државјани кои согласно 
. постојните прописи се упатени во странство зара-

ди учење, односно здобивање со практика од 40,00 
динари; 

11. за лицата редовно пријавени к а ј надлеж-
ниот завод за запослување на работници по член 
13 од Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита од 
30,00 динари; 

12. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги организи-
ра Заводот за запослување на работници од 15,00 
динари; 

13. за лицата странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на посдип-
ломски студии во Југославија кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија од 40,00 динари; 

14. за лицата кои организацијата пред воспо-
ставување на работен однос ги упати како свои 
стипендисти на практична работа во други органи-
зации заради стручно оспособување или усовршу-
вање од 40,00 динари; 

15. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојничката обука 10,00 динари; 

16. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението од 30,00 динари; 

17. за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени к а ј надлежниот завод за запосду-
вање на работници 40,00 динари; 

18. за уживањето на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президијуми на На-
родното собрание или од страна на Извршниот, со-
вет 40,00 динари; 

19. за носителите на „Илинденска споменица" 
кои не уживаат Илинденска пензија од 30,00 ди-
нари. 

Член 3 

Придонесите на лицата опфатени со оваа од-
лука се пресметуваат и се плаќаат месечно на-
назад. 

Доколку придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определен . 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

КУМАНОВО 

14. 
Врз оснива на член 102 и 103 од Законот за 

здравственово осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен ресник на СРМ" бр. 21/71) и членот 6 
од Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување, финансиското работење на 
Заедницата (иг пресметување и плаќање на придо-
несите на здравственото осигурување на работни-
ците („Службен весник на СРЖ" бр. 2/72), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работ: 
ца одржана 

Жиците — Куманово, на својата седни-
ца 28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

Бр. 04-3816/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, е. р. 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 

Стапката на придонесот на здравственото оси-
гурување за 1972 година се определува во височи-
на од 7,5% бд личниот доход и другите примања, 
во која се содржани: 

•— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 3%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,5%. I 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,5% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравствено осигурување 
предвидени џо став 1 на овој член. 

I 
| Член 2, 

Посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство се определува во височина од 
15% од нетб личниот доход односно основицата 
утврдена со ј посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата во сооднос со 
стапките односно со тарифата на придонесот опре-
делени во чЈрн 1 на оваа одлука. 

| Член 3 

До колку} со Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението во натамошниот текст: За -
конот) и другите општи акти на Заедницата, осно-
вицата за пресметување на придонесите е опреде-
лена во нето) износ, придонесите за здравственото 
осигурување !се пресметуваат и се плаќаат по стап-
ки односно тарифа пресметана за примена на нето 
личните доходи односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифатг на на-
чин предвиден во претходниот став се врши кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и се 
плаќаат во н^то износи, како и во случаи кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот ДОХ9Д или истите се плаќаат по други 
стапки по коц придонесот се пресметува и се плаќа 
за поголем број работници запослени во работни 
организации. : 

Придонесите за здравственото осигурување и 
посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство ќе се уплатува со еден налог-
уплатница, ј 

; Член 4 

Обврзникот за уплата на придонесот должен 
е, согласно член 105 од Законот, при уплата на 
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придонесите за здравственото осигурување и посеб-
ниот придонес за користењето на здравствената 
заштита во странство на самиот налог-уплатница 
да даде спецификација за уплатените придонеси 
по видови на правата, со ознака на основицата и 
периодот за кој се пресметува и уплатува придо-
несот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот — уплатницата согласно од-
редбата од став 2 на овој член, Службата односно 
поштата нема да го прими налогот — уплатницата 
во смисла на член 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 5 

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со Законот, Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигу-
рување на работници, финансиското работење на 
Заедницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите на здравственото осигурување и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 6 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

КУМАНОВО 

Број 04-3814/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО 

15. 
Врз основа на член 87, став 2, алинеја 2 од 

Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Куманово, на својата 
седница одржана на 28 декември 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 

До донесувањето на статутот на Заедницата 
и другите општи акти од областа на финансира-
њето на здравственото осигурување и финансира-
њето на Заедницата и пресметувањето и плаќање-
то на придонесите на здравственото осигурување, 
за односите што не се регулирани со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението (во 
натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во 
надлежност на Заедницата, ќе се применуваат од-
редбите на оваа одлука. 

Член 2 

Придонесите за здравственото осигурување се 
определуваат одделно за обезбедување: 

1) задолжителни видови на здравствена зашти-
та, и 

2) правата на здравствената заштита над за-
должителните видови од здравственото осигуру-
вање. 

Член 3 

Стапките и износите на придонесите ќе ги 
утврди Собранието на Заедницата со посебна од-
лука. 

Член 4 

Средствата на Заедницата се водат и се иска-
жуваат одвоено по видови на правата и по оп-
штини. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки, по општини. 

Средствата по општини ќе се водат на посебни 
партии во рамките на основната сметка на Заед-
ницата што ќе ја пропише Службата на опште-
ственото книговодство, со право на д е п о н и р а њ е 
на овластените лица од страна на Заедницата. 

Член 5 

Од придонесите остварени за здравственото 
осигурување и другите приходи се формираат сред-
ства на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се состојат од: 
1) придонесот од личниот доход од земјодел-

ска дејност (катастарски приход), придонесот од 
домаќинствата што немаат сопствена дејност и со 
придонесот по член на домаќинството на осигуру-
никот; 

2) надоместокот по основа на реосигурување, 
3) средствата од фондот за солидарноста, 
4) делот од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
заедницата. 

5) другите приходи на заедницата (надоместок 
на штета, камата и друго). 

Од средствата на Заедницата се подмируваат 
расходите: 

1) за остварување правото на осигурените и 
^осигурените лица по основа на задолжителните 
видови здравствена заштита, 

2) за остварување правото од здравствена за-
штита над задолжителните видови утврдени со од-
луката на Заедницата, 

3) за премии на здравственото- реосигурување, 
4) за посебен придонес на фондот за солидар-

ност, 
5) за надоместок на Стручната служба на За -

едницата, 
6) за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на земјоделците на 
Македонија, 

7) за потребите на студиските и научноистра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување, 

8) за финансирање на проширената репродук-
ција во здравствените работни организации, 

9) за отплата на неподвижниот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврдени со за-
вршната сметка на Заедницата, 

10) за подмирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправни органи, тро-
шоци на платниот промет, камати на кредити, суд-
ски трошоци и др.). 

Член 6 

Основи за определување на придонесите за 
здравственото осигурување се: 
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а) за осигурениците-земјоделци, кои имаат соп-
ствена земја: 

— катастарскиот приход, 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
б) за осигурениците-земјоделци, кои немаат соп-

ствена земја а се занимаваат со земјоделска де ј -
ност: 

— придонесот по домаќинство и 
— бројот на членовите на домаќинство што се 

здравствено осигурени според Законот. 
Паушалниот придонес по основа на домаќин-

ството на осигурениците, член 5, точка б, алинеја 
прва, се утврдува во сооднос со придонесот на ка -
тастарскиот приход на осигурениците-земјоделци 
(член 5, точка а, алинеја прва, од оваа одлука). 

Приходите што се остваруваат по основа на 
придонесот по член на домаќинството не можат 
да бидат поголеми од 25% од приходите што се 
остваруваат по основа на придонесот од личниот 
доход — земјоделска дејност (катастарскиот при-
ход), односно од приходите што се остваруваат по 
основа на домаќинството. 

Член 7 

Заедницата задолжително формира резервен 
фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршуваното на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 8 

Средствата на резервниот фонд се водат и 
се искажуваат одвоено по видови на правата, и 
тоа само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 9 

Книговодствената евиденција за финансиското 
работење и средствата на Заедницата се води спо-
ред Одлуката на посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на заедниците 
на социјалното осигурување односно Заедницата 
на здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење финансиското работење на За -
едницата. 

Член 10 

Височината на надоместокот на Стручната 
служба за вршење на стручните, административ-
ните и финансиските работи на Заедницата, Заед-
ницата ја утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот став се обезбеду-
ваат по пат на акредитив. 

Член 11 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — 

КУМАНОВО 

Број 04-3805/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Душан Димковски, е. р. 

16. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ бр. 21/71 и членот 3 од Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигу-
рување и финансиското работење на заедниците и 
пресметување и плаќање на придонесите на здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 2/72), Заедницата за здравственото осигурува-
ње на земјоделците — Куманово, на својата седни-
ца одржана [на 28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО РСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 

Стапките на придонесите за здравственото оси-
гурување на земјоделците во 1972 година, се опре-
делуваат бој височина од 18% од катастарскиот 
доход и 20,00 динари по член на домаќинството во 
кој се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 14% и 10,00 
динари по член на домаќинството, 

— стапката на придонесот за правата на здрав-
ствената заштита над задолжителните видови . и 
други права ј од здравственото осигурување од 4% 
на катастарски доход и 10,00 динари по член на до-
маќинството. 

Член 2 
Придонесите ги уплатуваат обврзниците на на-

чин утврден! со Законот, Одлуката за привремено 
регулирање на одделни прашања во врска со ф и -
нансирањето | на здравственото осигурување на зем-
јоделците и финансиското работење на Заедница-
та и плаќањето на придонесите на здравственото 
осигурување | утврдено со други општи акти на За -
едницата. 

Член 3 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — 

КУМАНОВО 

Бр. 04-^806/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Душан Димковски, е. р. 

По извртеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за изно-
сите на придонесите за здравствено осигурување 
за одделни категории на осигурени лица за 1972 
година, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
43/71, се п о т п а д н а л а грешка, заради што се дава 

I 
ј И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

ј ЗА 1972 ГОДИНА 

Во членот 2 под 2), во последниот ред, наместо 
цифрата „20]е треба да стои цифрата „30". 

Од Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Тетово, 26. I. 1972 година. 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат осигурениците од подрачјето на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Тетово, дека Одлуката за обезбеду-
вање организација за вршење на стручните, финан-
сиските и административните работи во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување, под 
бр. 0204-827/2 од 30.- ХП. 71, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/71, не е донесена од 
овластениот орган на Заедницата и поради тоа 
истата се смета за неважна. 

Од Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Тетово, 26. I. 1972 година. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1251, страна 1475, книга V е запишано 
следното: Досегашниот в. д.- директор на Сервисот 
за молерисување и фарбање — Скопје, Сотир Ла-
зов Џангаловски, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на Сервисот за молерисување и 
фарбање — Скопје ,е назначен Карапандов Борис, 
кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со новона-
значениот потписник Барџовски Вангел, сметано 
од 3. XI. 1969 година. 

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

бр. 998 од 25. XI. 1969 година. (146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1251, страна 1475, книга V е запишано след-
ното: Работната организација за градежни и ин-
сталатерски работи „Армо-строј" — Скопје консти-
т у и р а л на ден 15. V. 1969 година, согласно со за-
писникот број 1, од 15. V. 1969 година. 

За претседател на советот на работната заед-
ница е избран Барџиевски Вангел, а за претседа-
тел Ивановски Панде. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1029 од 26. XI. 1969 година. (145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1302, страна 100, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Работната единица „Инжењеринг-об-
лик" — Скопје, ул. „Карл Маркс" бр. 47, на Заво-
дот за економска пропаганда, публицитет, облику-
вање, истражување на тржишта агенциски рабо-
ти, почетни и завршни работи во градежништвото 
и во градежниот занает —• Белград, бидејќи се при-
соединува кон „Зампи" •—• Завод за маркетинг, про-
паганда и инженеринг — Белград, согласно со од-
луката на колективот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1172 од 25. ХИ. 1969 година. (141 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 978, страна 797, книга IV е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Производно-
то услужно економско пропагадно книжарско прет-
пријатие на мало „Знаме" — Скопје, Ичитрајков 
Страхил, в. д. директор и Манзева Панта Елена им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, ново-
назначениот потписник ДимР1Тровски Димо, ш е ф на 
комерцијадното одделение набавка и продажба, 
сметано од 23. ХИ. 1969 година. 

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

бр. 1166 од 29. XII. 1969 година. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1070, страна 321, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот ликвидатор на „Пелистер" 
— ѕидаро фасадерско претпријатие —. Скопје, Сла-
ве Сарџовски, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За ликвидатор на „Пелистер" — ѕидаро-фаса-
дерско претпријатие — Скопје е назначен Блаже 
Добровски, кој претпријатието под редовна ликви-
дација ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 24. XI, 
1969 година. 

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

бр. 1088 од 28. XI. 1969 година. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 233, страна 579, книга II е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Фабриката за 
метален намештај „Браќа Кошулчеви" — Титов 
Велес и тоа: Здравевски Панче, комерцијален ди-
ректор и ѓорѓиевски Никола, ш е ф на производ-
ството им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на споменатата фабрика се 
назначени следните лица: Северов Јован Ристо, 
дипломиран правник-секретар и Делов Благоја, кои 
фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и' раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Александар 
Јован Никодиновски, директор, Сердаревиќ Петар, 
финансиски директор и Нусис Томас, технички ди-
ректор, сметано од 23. II. 1969 година. 

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

бр. 363/69 од 24. XI. 1970 година. (2078) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 959, страна 407, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Откупната станица за откуп на 
лековити растенија и земјоделски производи „Ал-
калоид Билка" — Тетово, се менува и гласи: От-
купна станица за откуп на лековити растенија и 
земјоделски производи „Алкалоид" —• Тетово, со-
гласно со одлуката бр. 3369 од 22. VII. 1968 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
1. VII. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 857/68 од 25. IX. 1970 година. (1844) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 549, страна 193, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Организацијата 
на здружен труд Технички сервис во Титов Велес, 
ул. „Шефки Сали" бр. 3, на „Стандард" — Делов-
но здружение —• Белград Мајсторов Илија е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на Организацијата на здружен 
труд — Технички сервис во Титов Велес на „Стан-
дард" —• деловно здружение — Белград е назначен 
Тодоров Тодор, кој истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 30. III. 1970 година. 

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

бр. 255 од 19. VIII. 1970 година. (1841) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. III. 1971 година, рег. бр. 6/64, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Самостојна-
та работна единица — Прилеп, на Производниот ус-
лужен погон „Машиноремонт" —• Битола, на Прет-
пријатието за снабдување на земјоделството „Аг-
ромеханика" — Скопје, и гласи: Претпријатие за 
снабдување на земјоделството, на големо и мало 
„Агромеханика" — Скопје — Самостоен производ;-
но-услужен погон „Металец" — Прилеп (без свој-
ство на правно лице). 

Оваа промена е извршна врз основа на одлу-
ката бр. 34 од 8. II. 1971 година, на работничкиот 
совет на Претпријатието за снабдување на земјо-
делството „Агромех аника" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 88/71. (742) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 191, страна 871, книга II е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за производство 
на огревен и градежен материјал „Огрев" — К а -
вадарци, согласно со одлуката бр. 2010 од 15. XI. 
1969 година на работничкиот совет од одржаната 
седница на 4. IX. 1969 година, се менува и гласи: 
„Огрев" — претпријатие за промет оо индустриски 
и земјоделски стоки, на. големо и мало — Кава-
дарци. 

Дејноста на споменатото претпријатие со ци-
тираната одлука се проширува и со: промет на 
нафта и нафтени деривати, конфекциска стока и 
транзит — земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1048/69 од 19. IV. 1971 година. (823) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 294, страна 469, книга IV е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Авто-
Јгранспортното претпријатие „11 Октомври" — Скоп-
је, во состав на Здруженото претпријатие „Фап 
Фамос 11 Октомври — Автокаросерија" — Белград 
и тоа: Перо Ивановски, главен директор, Атанас 
Марковски, Методија Кулевски, Никола Ризовски, 
Стево Ефтимовски, Таневски Захарие Марко и 
Мешков Давчев Глигор, истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува и новоназначениот пот-
писник Живадиновиќ Никола, комерцијален дирек-
тор, сметано од 30. IX. 1969 год. 

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

бр. 862/69 од 17. III. 1971 година. (849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1374, страна 405, книга VI е запишано след-
ното: Услужно-производната шивачка задруга „Ба-
з а р « — Скопје и конституирана на 5. X. 1970 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 832/70 од 3. XII. 1970 година. (29) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ЗОО, страна 69, книга И е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата број 8 во Крива 
Паланка, ул. „Маршал Тито" бб, на Фабриката за 
лесна модна конфекција „Македонка" —• Штип, со-
гласно со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година, на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 9. IX. 
1968 година, се менува и гласи: Модна конфекција 
„Астибо Македонка" — Штип — Продавница број 
8, во Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 483/69 од 8. I. 1971 година. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 525, страна 1171, книга II .е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата број 5 во Кава-
дарци, ул. „ЈНА" бр. 74, на Фабриката за лесна 

модна конфекција „Македонка" — Штип, согласно 
со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година, на работ-
ничкиот совест од одржаната седмица на 9. IX. 1968 
година, се менува и гласи: Модна конфекција „Ас-
тибо Македонка" — Штип, Продавница број 5, во 
Кавадарци, ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 481/69 од;8. I. 1971 год. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 30, страна 251, страна I е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата број 9 во Кичево, 
ул. „Маршал! Тито" бр. 84, на Фабриката за лесна 
модна конфекција „Македонка" — Штип, согласно 
со одлуката рр. 31 од 9. IX. 1968 година на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 9. IX. 1968 
година се менува и гласи: Модна конфекција „Ас-
тибо Македонка" — Штип —• Продавница број 9, 
во Кичево. | 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 485/69 од 18. I. 1971 година. (53) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот печат на Основното училиште „Да-
ме Груев" —јс. Градско, се огласува за неважен. (3) 

Се ог 

МАЛИ ОГЛАСИ 
ласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Ацко Ј . Здравески, ул. 

„Јанко Михајјловски" бр. 12, Кичево. (4198) 
Воена книшка на име Петар Р. Јанчев, ул. 

„Киро Крстев" б.б. нас. „Брушани" — Кавадарци. 
(4203) 

Воена книшка на име Драгиша Андон Ристов-
ски, е. Пелинце, Куманово. (4204) 

Воена книшка на име Веби А. Муртезани, е. 
Порој, Тетово. • (4205) 

Лична к ф т а издадена од ОВР — Ресен на име 
Андруш Тасевски, ул. „11 Октомври" бр. 4, Ресен. 

I (4215) 
Здравствана легитимација на име Фадил Ести, 

ул. „Перо Јованоски" бр. 18, Гостивар. (4223) 
Лична к&рта на име Фадил Ести, ул. „Перо 

Јовановски" ^р. 18, Гостивар. (4224) 
Сообраќајна книшка на име Фадил Ести, ул. 

„Перо Јоване вски" бр. 18, Гостивар. 
Возачка дозвола на име Фадил Ести, ул. „Перо 

Јованоски" б р. 18, Гостивар. 

Куманово. 
Сервисна 

(4225) 

(4226) 
Свидетелство за незавршен III клас, издадено 

од Гимназијава „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Иванчо Михајл овски, ул. „Салтир Наумов" бр. 8, 

(1) 
| книшка бр. 31936, бр. на мотор 298577, 

бр. на шасијја 280712 за возило „Застава 750", из-
дадена од „Македонија инвест" — Скопје на име 
Благојка Павловска, ул. „Славко Баев" бр. 3, Про-
биштип. ј (2) 

Лист бр.ј 2 од образецот 4079 од 17. XI. 1971 
год. на претпријатието „Македонија-инвест" — 
Скопје за герм. марки .15.037 и 66.769,25 динари. (4) 

Лична карта на име Јумни А. Шасивари, е. Ѓ. 
Речица, Тетово. (6) 

Лична карта на име Шадије И. Лимани, е, Д. 
Палчиште, Тетово. (7) 

Потврда бр. 43/71, со ознака — важи за цари-
на, издадена од Комерцијалната инвестициона бан-
ка во Битола на име Милан А. Ивановски, ул. 
„Бр. Миладинови" бр. 19, Битола. (10) 

Лична карта на име Нада Колевска, ул. „И. 
Р. Лола" бр. 39, Тетово. (18) 

Здравствена легитимација на име Нада Колев-
ска, ул. „И. Р. Лола" бр. 39, Тетово. (19) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување директор 

на Земјоделската задруга „Кукла" е. Куклиш — 
Струмичко1 

распишува 
К О Н К У Р С 

за именување директор на задругата 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено висока школа и 1 година 
работна практика или виша школа и 5 години ра-
ботна практика на раководно работно место, 

—• средно образование и 8 години работна 
практика на раководно работно место, 

— подготовка на висококвалификуван работ-
ник во земјоделството и 10 години работна прак-
тика на раководно работно место. 

Конкурсот останува отворен 15 дена по обја-
вувањето. 

Молбите испратени без потребните документи 
нема да бидат земени предвид. 

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

распишува 
К О Н К У Р С 

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

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот современ српскохрватски јазик, 

— за еден хонорарен наставник (во звањето 
предавач) по предметот историја на српскохрват-
скиот јазик, 

— за еден лектор по преметот словенечки 
јазик, 

— за еден лектор по предметот српскохрват-
ски јазик, 

—• за еден лектор по предметот италијански 
јазик, 

—• за еден асистент при Катедрата за слави-
стика, 

— за еден асистент при Катедрата за ро-
манска филологија, 

— за еден асистент при Катедрата за педа-
гогија, 

— за еден асистент при Катедрата за фило-
зофија. 

Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите 
документи и научните и стручните трудови (до 
колку такви имате) во по еден примерок да се до-
стават до архивата на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

Врз основа на член 89 од општите правила на 
„Словенија промет" експорт-импорт Љубљана, ф и -
лијала — Скопје, Булевар ј,ЈНА" бр. 68-а 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — директор 
на филијалата во Скопје 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со Основниот закон за работни односи треба 
да ги исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка и 10 
години работно искуство на раководни работни 
места, 

— да имаат виша стручна подготовка или ви-
сококвалификуван работник во трговија,, со 15 го-
дини работно искуство на раководни работни места, 

— да имаат средна стручна подготовка и 20 
години работно искуство, од .кои 15 години на ра-
ководни работни места, 

— да имаат општествено-стопанска афирма-
ција и искуство во раководењето со стопанска ор-
ганизација. 

Предност имаат кандидатите кои располагаат 
со искуство и познавање на дејноста од непосред-
ниот делокруг на работата на работната организа-
ција, во целина. 

Во прв ред ќе се земат предвид лицата, за ра-
ботното место директор, кои со својата програма 
ќе гарантираат зголемување на доходот на Фили-
јалата за 10% годишно. 

Квалификациите во конкуренцијата за работ-
ното место — директор на филијалата, учествуваат 
рамноправно1. 

Кандидатите се должни да ги достават потреб-
ните документи предвидени по ОЗРО со молбата. 

Молбите ќе се примаат во рок од 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Документите да се доставуваат до „Словенија 
промет" експорт-импорт Љубљана, Филијала во 
Скопје со ознака за конкурсната комисија, Буле-
вар „ЈНА" бр. 68а. 

Од Конкурсната комисија 

Конкурсната комисија при Архивот на Маке-
донија — Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — архив и ст-
приправник во Секторот за средување и обработка 

на архивска граѓа 
Покрај општите услови предвидени во ОЗРО, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

1. да има завршено високо образование — Фи-
лозофски факултет, група славистика или маке-
донски јазик; 

2. да ја познаваат кирилската палеографија и 
другите помошни историски науки; 

3. перфектно да го познаваат рускиот јазик; 
4. да се служат со француски и англиски ја-

зик (што ќе го посведочат со потврда од Центарот 
за странски јазици). 

Стручната способност ќе се провери по пат на 
тестирање. 

Личниот доход според Правилникот на Ар-
хивот. 

Стан не се обезбедува. 
Во разгледување ќе се земаат само комплети-

р а н и ^ молби. 
Конкурсот трае до пополнувањето на ова ра-

ботно место, најмалку 15 дена од неговото обја-
вување. 

Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Општината — Крива 
Паланка 

распишува 
К О Н К У Р С 

за прием на работници во органите на управата на 
Собранието на Општината Крива Паланка: 

1. Началник на Одделението за народна од-
брана; 

2. Ш е ф — матичар во Месната канцеларија 
е. Отошница; 

3. Инспектор за урбанизам, градежништво, па-
тишта и сообраќај; 

4. Референт за градежништво и урбанизам; 
5. Референт за план, инвестиции и распредел-

ба на доходот; 
6. Референт за буџет, материјално и финанси-

ско работење на буџетот1; 
7. Приправник — дипломиран економист или 

економист; 
8. Приправник — дипломиран правник или 

правник; 
9. Дактилограф; 
10. Ноќен чувар; 
11. Приправник; 
12. Дактилограф. 
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У с л о в и : 

Покрај општите услови предвидени со Основ-
ниот закон за работни односи, кандидатите треба 
да ги исполнуваат и овие посебни услови: 

за работното место под точка еден да имаат 
завршено правен факултет, положен стручен ис-
пит, три години работно искуство во управно-
правни работи, и да се резервни офицери; 

за работното место под точката два да имаат 
завршено средно управно училиште, гимназија, или 
средно економско училиште, положен стручен ис-
пит и две години работно искуство па управни и 
канцелариски работи; 

за работното место под точката три да имаат 
завршено архитектонско-градежен факултет, поло-
жен стручен испит и две години работно искуство 
на градежни и урбанистички работи; 

за работното место под точката четири да 
имаат завршено архитектонско-градежен факул-
тет, положен стручен испит и две години работно 
искуство; 

за работното место под точката пет да имаат 
завршено економски факултет, положен стручен 
испит и две години работно искуство на економ-
ски работи; 

за работното место под точката шест да имаат 
завршено средно економско учлиште, положен 
стручен испит и две години работно искуство, на 
финансиски и сметководни рабати; 

за работното место под точката седум да имаат 
завршено економски факултет, прв степен па еко-
номски факултет, виша економска или виша сто-
панска школа; 

за работното место под точката осум да имаат 
завршено правен факултет, прв степен на правен 
факултет, или виша управна школа; 

за работното место под точката девет да е дак-
тилограф 16 класа; 

за работното место под точката десет да имаат 
завршено осмо одделение, да ја имаат регулирано 
воената обврска и да не се постари од 35 години; 

за работното место под точката единаесет да 
имаат завршено средно економско училиште; 

за работното место под точката дванаесет да 
имаат завршено средно образование и да познаваат 
дактилографија од II класа, или да имаат нижо 
образование, со познавање на дактилографи ја од 
II класа, и три години работно искуство. 

Со пријавата •— кандидатите ги доставуваат 
следните документи: диплома или свидетелство за 
завршено училиште и извод од матичната книга 
на родените. 

Пријавите таксирани со еден динар таксени 
марка, со потребните документи, се доставуваат 
и тоа: 

за работните места под 1 и 2, до Комисијата-
за прашања на изборите и именувањата; 

за работните места под точките 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
9 и 10, до Конкурсната комисија на органот на 
управата; 

за работните места под точките 11 и 12, до 
Одделението за приходи. 

Пријавите ќе се поднесуваат во рок од 15 дена 
по објавувањето на конкурсот. 

Личниот доход ќе им се исплатува според 
Правилникот, а за работните места под точките 3, 
4 и 5 може и по договор. 

Ненавремено испратените и некомплетираните 
пријави нема да се земаат предвид за разгледу-
вање. 

Пријавите на кандидатите од Конкурсната ко-
мисија ќе бидат разгледани петтиот ден., по обја-
вувањето, во просториите на Собранието. 

На истиот ден ќе се изврши и тестирање на 
кандидатите — дактилографи. 

СОДРЖИНА 
Страна 

8. Ре:II снио- за именување директор на Радио-
телевизија — Скопје — — •—• —• — — 17 

9. Решение1 за разрешување од должност се-
кретар 1!а Секретаријатот за информации 
и именување секретар на Секретаријатот за 
односи со странство — —• — — — — 17 

10. Решение за разрешување од должност со-
ветник На Извршниот совет и именување 
потсекретар во Секретаријатот за односи со 
странство — — — — -—- — — — — 17 

11. Решение; за разрешување од должност пот-
секретар' — началник на Управата за пер-
сонални (прашања и именување секретар на 
Секретаријатот за кадровски прашања —• 17 

12. Правилник за дополнување на Правилни-
кот за внатрешно работење во судовите , од 
општа надлежност и во стопанските судови 
во Социјалистичка Република Македонија 
(Судски 'деловник) —• — — — —* — 17 

Општи акти на самоуправните интересни заедници 
6.. Одлука за регулирање работата на Заедни-

цата иа ј здравственото осигурување на ра-
ботниците — Скопје — — — — •—• •— 19 

7.4- Одлука јза престанок на Комуналниот за-
вод за социјално осигурување —• Скопје —• 20 

8. Одлука јза основање на стручна служба на 
Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Скопје — — — — — 20 

9. Одлука !за привремено определување права-
та и обврските на осигурените и неосигу-
ренмте лица па здравствено осигурување и 
задолжителни видови на здравствена заш-
тита — —. — __ — — — — 21 

10. Одлука јза условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
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