
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 29 декември 1966 
С к о п ј е 

Број 37 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

173. 
Врз основа на член 152 став б од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕ-
ДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за воведување републич-
ки додатен данок на промет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 декември 1966 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
28 декември 1966 година. 

У. бр. 63/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Се воведува републички додатен данок на про-

мет на стоки на мало по стопа од 1,5% за перио-
дот од 1 јануари 1967 година до 31 декември 1970 
година. 

Член 2 
Приходите што ќе се остварат од данокот по 

претходниот член се отстапуваат на Републички-
от општествен фонд за финансирање на образова-
нието. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

174. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИ-

ОТ ПРИДОНЕС ВО 1967 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за водниот придонес 

во 1967 година, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор одржана на 28 декември 1966 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 
декември 1966 година. 

У. бр. 62/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1967 ГОДИНА 

Член 1 
Работните и другите организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните што употребуваат и ис-
користуваат вода за определени стопански или ко-
мунални цели или што испуштаат загадени води, 
во 1967 година плаќаат воден придонес според 
одредбите на овој закон. 

Обврзниците што плаќаат придонес од личен 
доход од земјоделската дејност во 1937 година на-
место воден придонес плаќаат зголемен придонес 
од личен доход од земјоделска дејност. Средствата 
добиени со зголемувањето на придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност се користат за целите 
за кои се користи водниот придонес. 

Член 2 
Работните и други организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните за употребена и искорис-
тена вода плаќаат воден придонес во следните 
износи: 

1. хидроелектраните и термоелектраните по 
С,0025 динари за 1 КВЧ произведена електрична 
енергија; 

2. рударските и индустриските работни органи-
зации, како и рударските и индустриските погони 
на други стопански организации — по 0,04 динари 
за 1 мз употребена или искористена вода; 

3. работните организации што вршат занает-
чиски дејности, граѓанските правни лица и гра-
ѓаните што вршат занаетчиски и други слични 
стопански дејности (влачарници, падавици, воде-
ници и слично) — по 0,0003 динари за 1 употре-
бена или искористена вода; и 

4. работните и други организации што вршат 
комунални дејности — по 0,02 динари за 1 м3 упо-
требена или искористена вода, освен за водата 
што тие ја испорачуваат на други организации, 
на граѓанските правни лица и на граѓаните за 
која овие се должни непосредно да плаќаат воден 
придонес. 
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Работните организации од други гранки и об-
ласти на стопанството, чии погони произведуваат 
електрична енергија, плаќаат воден: придонес спо-
ред износот утврден тво точка 1 од претходниот 
став, доколку водата ја употребуваат или искорис-
туваат исклучиво за производство на електрична 
енергија. 

Член 3 
Работните и другите организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните што испуштаат загадена 
вода во вршењето на стопанска дејност, за ис-
пуштената загадена вода плаќаат воден придонес 
во следните износи: 

1. работните и други организации што се зани-
маваат со производство на јаглен, нафта, немета-
ли, целулоза, хартија, кожа, обувки, и текстил, 
како и работните организации од областа на црна-
та и обоената металургија и хемиската индус-
трија: 

— по 0,02 динари за 1 мз испуштена загадена 
вода со отровни, киселени или други отровни: хе-
микалии; 

— по 0,01 динари за 1мЗ испуштена загадена 
рода со неотровна органски или аноргански ма-
терии; 

2. сите други работни организации, граѓански-
те правни лица и граѓаните — по 0,02 динари за 
1 мз испуштена загадена вода. 

Работните и другите организации од точка 1 
од претходниот став, доколку загадената вода ја 
испуштаат во природни или вештачки водотеци 
без уреди за пречистување, плаќаат воден придо-
нес во двоен износ. 

Член 4 
Обврзниците на водниот придонес од член 3 

на овој закон што немаат уреди за мерење коли-
чините на испуштените загадени води, плаќаат 
воден придонес за употребена или искористена и 
за испуштена загадена вода во единствен износ, 
што се пресметува по 1 м3 употребена или иско-
ристена вода, и тоа: 

1. работните и други организации што се за-
нимаваат со производство на јаглен, нафта и не-
метали, како и работните организации од црната и 
обоената металургија — по 0,052 динари за 1 м3 

вода; 
2. работните организации од дрвната, прехран-

бената и друга индустрија што испуштаат зага-
дени води со неотрсвни органски и аноргански ма-
терии — по 0,044 динари за 1 мз вода; 

3. сите други работни организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните — по 0,03 динари за 1 м3 

вода. 
Член 15' 

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој за-
кон плаќаат зголемен придонес од личен доход од 
земјоделска дејност со 2% од катастарскиот при-
ход. 

Член 6 
Организациите од член 2 и 3 од овој закон во-

дат евиденција за произведената електрична енер-
гија, за употребена или искористена вода, како и 
за испуштените загадени води. 

Употребената или искористената односно ис-
пуштената загадена вода се евидентира само еднаш 
без оглед колку пати е употребена во технолош-
киот процес на производството. 

Член 7 
Работните организации и другите обврзници 

на воден придонес според овој закон што немаат 
инструменти за мерење на употребената или иско-
ристената вода, количината на употребената или 
искористената вода ја утврдуваат според капаци-
тетот на постројките за снабдување со вода, а 
сразмерно степенот на искористеноста на произ-
водните капацитети за кои е употребена или ис-
користена водата. 

Капацитетот на постројќите за снабдување со 
вода како и производниот капацитет за кој се 
употребува или искористува водата се утврдуваат 
според нивната инвестиционо-техничка документа-
ција, а доколку таква нема капацитетот го утвр-
дува комисија што ја образува општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на водостопан-
ството. 

Член 8 
Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон вод-

ниот придонес го пресметнуваат и плаќаат за из-
минатиот месец најдоцна до 25 во наредниот ме-
сец. 

АКО граѓаните и граѓанските правни лица вод-
ниот придонес не го уплатат во рок од претходни-
от став, наплатата на придонесот ќе се изврши 
присилно според прописите за придонесите и да-
ноците на граѓаните. 

Износот со кој е зголемен придонесот од ли-
чен доход од земјоделска дејност според член 5 На 
овој закон, како и присилно наплатениот* воден 
придонес се уплатуваат во корист на републич-
киот фонд за води во рок; од еден месец по из-
вршената наплата. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник; на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 јануари 1967 година. 

175. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија,- издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН 
РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИ-

СИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за плаќање придонеси-
те за социјално осигурување за одредени катего-
рии лица вон работен однос осигурени според про-
писите за социјална осигурување, 

што Собранието на СРМ го донесе на седница-
та на Социјално-здравствениѕот собор одржана на 
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27 декември 1966 година и на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 28 декември 1966 
година. 

У. бр. 56/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРЖ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ 
ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ 

СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Придонесите за здравствено, инвалидско и 

пензиско осигурување за лицата на задолжителна 
практична работа или на доброволна практика кои 
не примаат личен доход, а работат со долно ра-
ботно време, ги плаќаат работните и други орга-
низации и државните органи (организации) во 
кои тие се на работа, на товар на трошоците на 
работењето односно средствата предвидени во 
пресметка или финансискиот плав. 

Член 2 
Придонесите за 'здравствено и инвалидско оси-

гурување ги плаќаат: 
1. за учениците во стопанството — организа-

циите и работодавачите при кои учениците се на 
изучување на занимања; за учениците во стручни-
те училишта со практична обука — стручните 
училишта; за учениците во стручните училишта 
за време на производна работа и за студентите 
во вишите стручни школи, високите школи, ф а -
култетите и уметничките академии за време на 
задолжителна практика — организациите во кои 
се врши производната работа односно задолжи-
телната практика; овие придонеси ги плаќаат ор-
ганизациите на товар на трошоците на работењето 
односно од средствата предвидени во пресметката 
или финансискиот план, а работодавачите од свои 
средства; 

2. за учениците во стручните училишта и за 
студентите во вишите стручни школи, високите 
школи, факултетите и уметничките академии, кога 
вршат практична работа во врска со наставата — 
школите, факултетите односно академике од сред-
ствата предвидени во финансискиот план; 

3. за лицата редовно пријавени во надлежниот 
завод за запоелување на работниците (член 13, 
став 1 точка 3 од Основниот закон за здравствено 
осигурување) — заводот од средствата за матери-
јално обезбедување на незапослени работници; 

4. за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции, кога се осигурени за сите случаи 
на инвалидноста, како и кога не се осигурени за 
сите случаи на инвалидност, и за лицата кои у-
чествуваат во организирани јавни работи со ра-
ботно време најмалку 6 часа дневно, како и кога 

работат помалку од 6 часа дневно — инвестито-
рите на јавните работи од средствата за инвести-
ции; 

5. за лицата кои учествуваат во одредени јав-
ни акции за спасување и одбрана од елементарни 
непогоди и несреќи — органите што ја организи-
раат акцијата од своите средства; 

6. за лицата кои претрпат повреда во врше-
ње определени јавни функции или граѓански дол-
жности по повик од државни органи — органите 
што ги ангажираат тие лица од своите средства; 

7. за лицата кои се наоѓаат на предњој пичка 
обука на логорување — општинското собрание од 
средствата на буџетот; 

8. за југословенските државјани кои согласно 
со постојните прописи се упатени во странство 
заради учење односно практика — организацијата 
што ги упатува во странство на товар на трошоците 
на работењето односно од средствата предвидени 
со пресметката или финансискиот план. 

Член 3 
Придонесот за здравствено осигурување го 

плаќаат: 
1. за лицата редовно пријавени во надлежниот 

завод за запослување на работниците член 16 став 
1, точка 5 и член 23 точка 2 од Основниот закон 
за здравствено осигурување заводот од средствата 
за материјално обезбедување на незапослени ра-
ботници; 

2. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација, што ги организи-
раат заводите 'за заболување, од средствата за 
оспособување на работни луѓе за занос дување; 

3. за лицата на школување, стручно усовршу-
вање и постдипломски студии кои поради тоа го 
прекинале работниот одцос, доколку за тоа време 
примаат стипендија — давателот на стипендија, 
од средствата рд кои се исплатува стипендија; 

4. за лицата странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или пост-ди-
пломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, како и за лицата на школу-
вање, стручно оспособување или усовршување ако 
државата чии се државјани исто така постапува 
со југословенските државјани, односно ако со ме-
ѓународни договори така е определено — Одделе-
ние за техничка помош на Извршниот совет, од до-
тацијата од Сојузниот завод за меѓународна тех-
ничка соработка; 

5. за лицата кои организацијата пред воспоста-
вување на работен однос со нив, ги упати како 
свои стипендисти на практична работа во други 
организации заради стручно! оспособување или усо-
вршување —' организацијата што ги упатила на 
практична работа, од средствата од кои се плаќа 
стипендија; 

6. за учениците во гимназиите за време на нив-
ната производна работа — организацијата во која 
се врши работа на товар на трошоците на рабо-
тењето; 
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7. за учениците во гимназиите за време на 
нивната практична работа во врска со наставата 
— гимназијата од средствата предвидени со фи-
нансискиот план; 

8. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предеојничката обука — општинското 
собрание, од средствата на буџетот; 

9. за брачниот другар односно родител, оси-
гурени според член 23 точка 2, член 25 став 2 од 
Основниот закон за здравствено осигурување «— 
Републичкиот завод за социјално осигурување, од 
средствата на фондот за инвалидско и пгнзиско 
осигурување; 

10. за иселениците — повратници додека се 
редовно пријавени во надлежниот завод за зажа-
лување на работниците — Заводот од средствата 
за материјално обезбедување на незапослените ра-
ботници; 

11. за уживателите на илинденска пензии и 
за носителите на Илинденска споменица — Из-
вршниот совет од средствата на републичкиот бу-
џет. 

Член 4 
Придонесот за инвалидско осигурување на ли-

цата кои се наоѓаат во Југословенската народна 
армија на воена вежба или отслужување на во-
ениот рок а кои стапиле во рок од 30 дева од 
престанокот на работен однос го плаќа општинско-
то собрание, од средствата на буџетот. 

Член 5 
Обврзниците на придонесите според овој закон; 

освен на придонесот за ученици во стопанство и 
за стипендисти, ги пресметуваат и уплатуваат 
придонесите месечно во последниот ден од месецот. 

Доколку придонесот треба да се исплатува за 
време покусо од еден месец, за секој календарски 
ден ќе се пресметува 1/30 од придонесот определен 
за одделни категории лица. 

Член 6 
Месечните износи на придонесите за одделни 

категории лица ќе ги определи Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за плаќање на при-
донесите за лица вон работен однос осигурени спо-
ред прописите за социјално осигурување („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/63 и „Службен весник 
на СРМ" бр. 26/63). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1967 година. 

176. 
Врз основа на член 152 став 15 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕ-
НИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВО-
ТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за условите под кои се 
смета дека осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека членот на семејството нема соп-
ствени приходи доволни за издржување, 

што Собранието го донесе на седницата на Со-
цијалног д рав ствениот собор одржана на 27 де-
кември 1966 година и на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 декември 19бб година. 

У. бр. 59/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА 
СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДО-

ВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејството и други лица што се осигурени спо-
ред одредбите на Основниот закон за здравствено 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62 
и 53/62 и „Службен лист та СФРЈ" бр. 15/65 и 
29/66) и Законот за здравственото осигурување на 
земјоделците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63 
ЈИ „Службен весник на СРМ" бр. 39/65 и 32/66) ка-
ко и условите под кои се смета дека издржуваното 
лице нема сопствени приходи доволни за издржу-
вање. 

Член 2 
Во смисла на овој закон се смета дека осигу-

реникот ги издржува членовите 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 ако нивниот катастарски приход не 
го надминува износот од 150 динари годишно или 
ако другите приходи не го надминуваат износот од 
50 динари месечно или ако катастарскиот приход 
и другите приходи заедно не го надминуваат из-
носот од 500 динари годишно по едно издржувано 
лице. 
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Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
претходниот член и ако осигуреникот учествува 
во трошоците на неговата издршка со најмалку 
100 динари месечно. 

Член 5 
Се смета дека децата земени на издржување 

во смисла на член 24 став 5 од Основниот закон 
за здравствено осигурување немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување, ако нивните при-
ходи, односно ако приходите на нивните родители 
по член на семејството, не ги надминуваат изно-
сите предвидени во член 3 од овој закон. 

Член 6 
Како приходи во смисла на членот 3 на овој за-

кон не се сметат примањата по основ на инвалид-
нина за телесно оштетување и додаток за помош 
и нега од страна на друго лице што се обезбеду-
ваат според Основниот закон за инвалидското о-
сигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/615 и 
и 14/66), како и другите примања на издржуваното 
лице за кои според посебни прописи, со кои се 
установува одделното примање, изречно е утврде-
но дека не се земаат предвид при утврдувањето 
на имотната состојба на домаќинството. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на свој за-

кон престанува да важи Одлуката за условите под 
кои се смета дека осигуреникот ги издржува чле-
новите на семејството и дека членовите на семеј-
ството немаат доволни приходи за издржување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 26/62). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1967 година. 

177. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА СОБРАНИЈАТА 
НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ МО-
ЖАТ ДА ЈА ОПРЕДЕЛАТ СТОПАТА НА ОСНОВ-
НИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката грани-
ца до која собранијата на комуналните заедници 
на социјалното осигурување на работниците можат 
да ја одредат стопати на основниот придонес за 
здравствено осигурувања во 1967 година, 

што Собранието на СРМ го донесе на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 

27 декември 1966 година и на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 28 декември 1963 го-
дина. 

У. бр. 95/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ,° 

Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА СОБРА-
НИЈАТА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СО-
ЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ МОЖАТ ДА ЈА ОПРЕДЕЛАТ СТОПАТА НА 
ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО О-

СИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1С67 
ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката граница до која собранијата на ко-

муналните заедници на социјалното осигурување 
на работниците можат да ја определат стопата 
на основниот придонес за здравственото осигуру-
вање на работниците за 1967 година се утврдува 
на 5,60% пресметан на износот на бруто личните 
доходи на работниците. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

нот на објавувањето но „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1967 година. 

178. 
Врз основа ва член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

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

РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за републички придонеси и 
даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 декември 1966 година 
и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
28 декември 1966 година. 

У бр. 66/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДА-
НОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во За кокот за републички придонеси и даноци 

на граѓаните („Службен весник на СР Македонија" 
бр. 9/65 и 28/65) член 2 се менува и гласи: 

„Републичкиот придонес од личниот доход од 
работен однос ќе се плаќа по стопа од 1,5% од 
основицата на придонесот. 

Републичкиот придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност ќе се плаќа до стопа од 5% 
од основицата на придонесот". 

Член 2 
По члед 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 
„На општините, освен општините Ида ди ја, Ки-

села Вода и Кале од републичките придонеси од 
личен доход што се остваруваат на нивното под-
рачје им се отстапува: 

— 66,7% од придонесот од личен доход од ра-
ботен однос; и 

— 60% од придонесот од личен доход од земјо 
де лека дејност". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1967 година. 

179. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИ-
НУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕ-

СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за укинување на Ре-
публичкиот фонд за нестопански инвестиции, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 декември 1966 година 
и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
28 декември 1966 година. 

У. бр. 65/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 

(фонд) се укинува. 
Член 2 

Обврските и побарувањата на Фондот, со по-
ложба на 31 декември 1966 година ги презема Со-

цијалистичка Република Македонија на товар од-
носно во полза на Републичкиот буџет. 

Член 3 
Завршната сметка на Фондот ќе ја изготви 

Републичкиот секретаријат за финансии и ќе се 
поднесе на одобрување на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 4 
Со влегување во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за Републичкиот фонд за 
^стопански инвестиции („Службен весник на 
СРМ". бр.. 19/65). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

180. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И 
ГУБЕЊЕ ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за условите за обезбедување, 
користење и губење заштитен додаток на пензиите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Маке дном ја го донесе на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 27 декември и на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 28 
декември 1966 година. 

У. бр. 60/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗА-
КОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ЗАШТИТЕН ДОДАТОК 
НА ПЕНЗИИТЕ 

Член 1 
Во членот 1 став 1 од Законот за условите за 

обезбедување, користење и губење заштитен дода-
ток на пензиите („Службен весник на СРМ" број 
21/65 и 43/65) по цифрата „24" наместо зборот 
„или" се става запирка, а по цифрата „1" се ста-
ваат зборовите „и" и цифрата „27". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Како членови на домаќинството, во смисла на 

претходниот член, се сметаат лицата кои со ужива-
те лот на пензија имаат заедница на живот, стопа-
нисување и трошење на остварените приходи". 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а 'ќе се при-
менува од 1 јануари 1967 година. 

181. 
Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Законот 

за финасирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
25 декември 1966 година и на седницата На Орга-
низационо-политичкиот собор одржана на 28 де-
кември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПО-
ТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 

1967 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на потребите на Социјалис-

тичка Република Македонија во периодот јануари 
— март 1967 година ќе се врши привремено според 
Законот за буџетот на Социјалистичка Република 
Македонија за 1966 година со тоа што вкупниот 
износ на расходите да не ја надмине четвртината 
од вкупниот износ на расходите одобрени со тој 
закон. 

П 
Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се ири1' 
менува од 1 јануари 1967 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-55 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Огласен д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје тужителката 
Крстевска Крсто Марика од село Горно Лисиче, 
поднесе тужба за развод на бракот против туже-
ниот Вучевиќ Радивоје Радослав, сега со непознато 
место на живеење на територијата на СФРЈ. 

Се повикува тужениот Вучевиќ Радивоје Ра-
дослав од Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
јави лично. 

Во противен случај ќе му се определи привре-
мен старател, кој на расправата ќе го застапува 
на негова сметка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр, 1378/66. (75) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Глигур Ристески од Прилеп поднесе до овој суд 

тужба за развод на бракот против Марија Ива-
новска, од Кочани, а сега со непозната адреса. Би-
дејќи тужената Марија е во неизвесност и со не-
позната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противен случај ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 199/66. (79) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубен бариран чек бр. 
675897 на сума од нови динари 500, издаден на ден 
28. VIII. 1966 година, сопственост на лицето Зафи-
роски Славе од Прилеп, улица „Ило Попадинец" 
број 9. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведениот чек, да соопшти на Оп-
штинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 месеци по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 743/66. 
(77) 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубен бариран чек број 
675823 на сума од нови динари 480, издаден од Ко-
мерцијалната банка и штедилница Прилеп на ден 
25. V. 1966 година на име Велеска Љубица од Прилеп, 
улица „Иво Рибар — Лола" број 1а. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведениот чек, да соопшти на Оп-
штинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 месеци по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 751/66. 
(74) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При Општинскиот суд во Кичево, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1937/38 година, во училиштето во село 
Раштани на име Ѓорѓиоска Зорева Олга од село 
Осој, општина Кичево. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 352/66. 
(76) 

При Општинскиот суд во Кичево, се води по-
стапка за докажување за загубено свидетелство за 
завршено четиригодишно основно училиште, през 
учебната 1943/44 година, во училиштето во село 
Србица, на име Алиоски Алијов Адил, од село Ср-
бица, општина Кичево. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да соопшти 
на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 299/66. 
(80) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

При Општинскиот суд во Крива Паланка е по-
дигната оставинска постапка по оставината на пок. 
Милевка Стојанова Стојчевска, бивша од село 
Подржикоњ. 

Се повикува наследничката Стојна Стојанова 
Стојчевска од Крива Паланка, а сега со непознато 
место на живеење во Австралија, да се јави во Оп-
штинскиот суд во Крива Паланка, за давање нас-
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ледничка изјава во рок од една година од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ". Во противно, оставината ќе се расправи врз 
основа на изјавата на поставениот и старател и врз 
основа на податоците со кои располага судов. 

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, О. бр. 
69/66. (78) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 9, страна 97, книга I, е запишано след-
ното: Инсталатерското метално претпријатие „Из-
градба" — Кичево со решението на Собранието на 
општината Кичево од 22. X. 1966 година е ставено 
во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
Ристоски Димитрија, службеник при Собранието на 
општината Кичево. Тој претпријатието под редовна 
ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
28. X. 1966 година. 

На досегашните потписници на споменатото 
претпријатие и тоа: Божиновски Стаменко, в. д. 
директор, и Живко Илиевски, в. д. шеф на сметко-
водството, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 710/66. (1768) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на 30. VIII. 1966 
година, рег. број 83/66, е запишано под фирма: Спе-
цијално основно училиште, со седиште во Прилеп. 

Училиштето е установа за општо основно обра-
зование и воспитување на деца попречени во фи-
зичкиот и психичкиот развиток, и е должно да ги 
остварува целите на воспитувањето и образовани-
ето предвидено во член 3 и 4 од Законот за основ-
ното училиште, како и: 

— да се грижи за отстранување или ублажу-
вање на пречките или недостатоците во физичкиот 
и психичкиот развиток на децата и младинците со 
пречки; 

—да ги насочува, подготвува и оспособува де-
цата и младинците со пречки за работа и занима-
ње што најмногу им одговараат на нивните скло-
ности; 

— да им овозможи на децата и младинците со 
пречки активно да учествуваат во стопанскиот и 
општествениот живот. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Прилеп, со решение број 01/3885/1 од 
30. VII. 1966 година. 

Училиштето ќе го потпишува Ристеска Добрила, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 110/66. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 497, стра-
на 25, книга Ш, е запишано под фирма: Центар за 
социјална работа во Гостивар. Предмет на работе-
њето на центарот е: да ги анализира социјалните 
проблеми во рамките на општината, да ги открива 
причините на нивниот постанок и предлага мерки 
до надлежните органи за нивно решавање. Како 
орган за старателство да ги врши сите стручни и 
управни работи од областа на старателството, да 
работи на решавање на другите социјални проб-
леми, на заштита на одделни категории на граѓани 
и на индивидуално решавање на проблеми на пое-
динци (стари, дефектни, алкохоличари и други ли-
ца), на кои им е потребна посебна помош, да сора-
ботува со месните заедници, работничките совети, 

училиштата, здравствените установи, општествените 
организации, социјалните работници во работните 
организации, за да им помогне да ја развијат деј-
носта на социјалното поле и да ги решава своите 
конкретни социјални случаеви. 

Центарот е основан од Собранието на општи-
ната Гостивар, со решение број 01—6409 од 18. УШ. 
1966 година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Муртезан Чекрези, началник на одделе-
нието за општествени служби, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 284/66. (1440) 

Окружниот стопански суд во Битола об1авува 
дека во регистарот на установите на 19. IX. 1966 го-
дина, рег. број 78/66, е запишано под фирма: Бифе 
број 3 во Битола на Заштитната работилница за 
преквалификација на инвалидите — Битола. Пред-
мет на работењето на бифето е: точење на алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Бифето е основано од Заштитната работилница 
за преквалификација на инвалидите — Битола, со 
одлука од работничкиот совет од 21. ХП. 1965 година 
и решението на Општинското собрание — Битола 
број ОЗ—7576/1 од 9. IX. 19бб година. 

Раководител на бифето е Наумовски Пејчинов 
Соколе, а ќе го потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува работилницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 112/66. (1503) 

Окружниот стопански суд во С к о т е објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 509, стра-
на 75, книга Ш, е запишана под фирма: Висока 
музичка школа во Скопје. Предмет на работењето 
на школата е; подготвува наставнички кадри со 
висока стручна спрема за изведување настава по 
музичко воспитување во училиштата, како и висо-
ко-стручни кадри за музичка уметност. Високата 
музичка школа се овластува да организира и из-
ведува научна работа во областа на музиката. 

Школата Р основана од Собранието на СРМ, со 
Указ бл01 31/66 од 13. УП. 1966 година. ^ 

Високата музичка школа во С к о т е ќе ја пот-
п и ш а пит. задолжуваат и разложуваат Га1ттов Ми-
лан Стефан, в. д. директор и Кујунџиќ Цветко Кру-
нислав, хонорарен секретар. 

От Окружниот стопански суд во Скопје, "^с 
бр. 335/66. (1638) 

Окружниот стопански СУД во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. 6РО1 504, 
страна 53, книга Ш, е запишана под фирма: Здрав-
ствена ставила „Меркур ИМПОРТ" — Скопје. Пред-
мет на работењето на здравствената станица е: 
утк-^^вање зтравстрртт^ зпттттита на рабоч^ници^ на 
Работната организација „Меркур-импорт" — Ско-
пје. 

Здравствената станила е основана од Работната 
ооганизчт-па ..Меркур-импопт" — Скопје, со ре-
шение број 9840 од 19. X. 1966 година. 

Здравствената станица ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува д-р Тома Јаневски, в.д. ди-
ректор. 

От Окружниот стопански суд во Скопје. Ус 
бр, 379/66. (1640) 

Окружниот стопански суд во Штип обтпв^ва 
др^а во регистарот на установите на ден 19. УШ. 
19в6 година, страна 44, реден број 2, е запишана под 
фирма: Економска единица за стопанисување со 
станбените зората во општествена сопственост, со 
седиште во Берово. Предмет на работењето на еди-
ницата е: 

а) стопанисување со станбените згради, станови 
во општествена сопственост, односно користење И 
одржување на станбените згради, деловните прос-
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тории да се преостанат на корисниците, а во селата 
на месните заедници; 

б) одредување висина на станарината во смис-
ла на член 31 од Основниот закон за стопанското 
работење (стопанисување) со станбените згради во 
општествена сопственост; 

в) гради, купува и продава станбени згради, ста-
нови и деловни простории; 

г) врши и други работи предвидени со Основ-
ниот закон за стопанското работење (стопанисува-
ње) со станбените згради во општествена сопстве-
ност. I 

Економската единица е основана од Комунал-
ната услужна установа „Услуга" од Берово. 

Економската единица е запишана во регистарот 
врз основа на решението од Собранието на општи-
ната Берово број 01—1976 од 14. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
95/66. (1697) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 397, 
страна 466, книга П, е запишано следното: Д-р Ди-
митар Мицев, досегашен в.д. директор на Здрав-
ствениот дом „Идадија" — Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на Здравствениот дом „Идади-
ја" — Скопје е назначен д-р Димитар Дуљанов. Тој 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува со новоназначените потписници и тоа: Алек-
сандар Младеновски, в.д. помошник директор, и 
Живко Јовановски, в.д. шеф на сметководството, 
сметано од 16. УП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 237/66. (1135) 

ниците, скриптите и другите помагала на високо-
школската и средно-школската настава по матема-
тика; да превзема и решава други проблеми кои 
бараат ангажирање на математиката и нејзината 
примена; да врши и други работи што произлегу-
ваат од законските прописи, статутот на Универ-
зитетот и статутот на Институтот. 

Институтот е основан од Универзитетскиот со-
вет, со одлука за основање број 01—2/40 од 23. VI. 
1966 година. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето д-р 
Благој Попов, в.д. директор, и Драган С. Димитров-
ски, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 341/66. (1639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 260 
страна 63, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник Ђорги Старковски, директор на 
Интернатот при Градежното техничко училиште 
„Здравко Цветковски" — Скопје, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За нов директор на интернатот е назначен Пет-
ровски Сане Јован. Тој установата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Шумковски Александар, сметководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 194/66. (1100) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 5. X. 1966 
година, страна 150, реден број 2, е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во Струмица (Град-
ски гробишта). Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на свеќи. 

Продавницата е основана од Управата за градско 
и вонградско зеленило од Струмица. Продавницата 
е во склоп на установата и ќе биде потпишувана од 
управникот Славчо Маглешев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението од Собранието на општината Струмица 
број 03—3816/1 од 7. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бо. 
99/66. (1712) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 10, 
страна 37, книга I е запишано следното: Се боите 
од регистарот на установите Техничкиот факултет 
во Скопје, улица „Ратте Кончар" број 16, со Указ 
број 143 од 15 1УЛИ 1965 година („Службен весник 
на СРМ" број 27/65). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 297/66. (1482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 505, 
страна 57, книга Ш, е запишан под фирма: Мате-
матички институт со нумерички центар на Уни-
верзитетот во Скопје. Предмет на работењето на 
Институтот е: да ги продолжува и продлабочува 
истражувањата во математичките дисциплини; да 
ја организира и усмерува научно-истражувачката 
работа по ^застапените математички дисциплини, 
преку директно обработување на одделни пробле-
ми или преку изучување на одделни области; да 
организира и изведува настава на постдипломските 
студии од областа на математичките дисциплини; 
да организира семинари (курсеви) за стручно усо-
вршување и за запознавање на своите методи на 
работа, со проблемите на струката и ел. за заин-
тересирани лица; да дава помош на стручњаците 
при научноистражувачката работа од областа на 
математиката, техничките, економските и други 
науки; да учествува во решавањето на задачи од 
областа на планско-екочомските пресметувања и 
научно-техничките проблеми за потребите на сто-
панските организации, научните институти и дру-
гите установи; да издава математички списанија 
на Универзитетот, во кои да ги објавува — непо-
средно соопштува резултатите од својата научно-
истражувачка работа и да ја популаризира мате-
матиката; да придонесува за подобрувањето на учеб-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 15. IX. 1966 
година под рег. број 78^66 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Заштитната работилница за 
преквалификација на инвалидите во Битола уште 
со: трговија на големо и мало. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Заштитната рабо-
тилница за преквалификација на инвалидите Би-
тола од 21. ХП. 1965 година и согласноста од управ-
ниот одбор на Здружението на пензионерите и ин-
валидите на трудот — Битола од 28. П. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 101/66. (1504) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 12. IX. 1966 го-
дина под рег. број 95/65 е запишано конституира-
њето на Медицинскиот центар во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 88/66. (1505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 479, 
страна 961, книга П е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Управата за пазарили^ во 
Дебар и тоа: Ајаз Јонузи, книговодител, и Менсур 
Муча, благајник, им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на управата се назначени 
следните лица: Бесник Почеста, шеф на сметковод-
ството, и Цами Шпетим, секретар. Тие установата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и разчолжуваат, во 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Јани Адем Сакип, директор, сметано 
од 8. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 310/66. (1631) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 478, 
страна 961, книга П е запишано следното: Дејноста 
на управата за пазаришта во Дебар, согласно со од-
луката на Работната заедница број 69/1 од 28. Ш. 
1966 година и согласноста на Собранието на општи-
ната Дебар број 01—1172/1 од 30. Ш. 1966 година во 
иднина се проширува и со: стопанисување со стан-
бени згради, станови и деловни простории во оп-
штествена сопственост во рамките на правата и 
должностите одредени со Основниот закон за сто-
панско работење (стопанисување) со станбени згра-
ди во општествена сопственост, како и оние кои ќе 
му ги пренесе Општинското собрание. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 311/66. (1632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 435, 
страна 618, книга П е запишано следното: Досегаш-
ниот директор на Училиштето за применета умет-
ност — Скопје Корубиноски Миле е разрешен од 
должност и за нов директор е назначен Перчукли-
евски Раде. 

Потписници на Ж И Р О сметката и понатака се 
старите регистрирани и тоа: Клипа Андреева Та-
сева, секретар, и Нветанка Георгиева, режисер, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 296/66. (1643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 151, 
страна 824, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Градскиот народен театар 
во Титов Велес Борис Фимов Бегинов, директор, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За в.д. директор на театарот е назначен Тодор 
Петровски. Тој театарот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со новоназначениот потписник Ангел Китанов, смет-
ководен режисер, сметано од 31. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 326/66, (1644) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 8. X. 1966 
година на страна 47, реден број 2 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Реонската станица 
за заштита на растенијата од Берово, уште со: на-
бавка и продажба на препарати за заштита на 
растенијата, семенски материјал, земјоделски алати, 
вештачки ѓубриња и репродукционен материјал за 
потребите од областа на земјоделието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на советот на работната заедница при ус-
тановата број 01—79/1 од 7. IX. 1966 година и сог-
ласноста на Собранието на општината Берово број 
01—2740/1 од 3. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
110/66. (1698) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 72, 
страна 298, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Управата за уредува-
ње на градско неизградено и изградено земјиште во 
Куманово, бидејќи е одобрен ликвидациониот би-
ланс со решение број 21187/1 од 12. XI. 1966 година. 

На ликвидаторот Трајко Алексовски му преста-
нува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 340/66. (1636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 502, 
страна 45, книга Ш, е запишано следното; На до-
сегашниот директор на Заводот за овоштарство на 
СРМ — Скопје инженер Тома Костов Димитровски 
му престанува правото за потпишување како та-
ков, бидејќи е разрешен од должност и во иднина 
ќе потпишува како шеф на отсекот за коскасто 
овошје. 

За директор на Заводот е назначен со решение 
број 08—1051/1 од 24. ХП. 1962 година инженер Кр-
сте Симовски, а со одлука на управниот одбор на 
Заводот од одржаната седница на ден 26. V. 1966 го-
дина е разрешен од должност. 

За директор на Заводот за овоштарство на СРМ 
— Скопје е назначен инженер Крум Матов, досе-
гашен потписник на Заводот. Тој во иднина Заводот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 25. X. 1966 го-
дина. 

На инженерот Тома Димитровски му престану-
ва правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 322/66. ' (1641) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 7. IX. 1966 
година, страна 40, реден број 2 е запишано следното: 
Досегашниот в.д. директор на Централното основно 
училиште „Ванчо Прке" од Делчево, Киро Данев 
Мавродиев, е разрешен од должност. На негово мес-
то за директор е назначен Душан Филипов Мак-
иевски. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката на Советот на уста-
новата број 01—172 од 24. УШ. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
98/66. _ _ _ _ _ (1700) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на установите на ден 30. X. 1966 
година, страна 137, реден број 2 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Комуналната па-
зарна управа „Солидарност" од Виница, која ќе оба-
вува и: вршење на сите видови услуги за инста-
лирање на водовод, гасни постројки и канализација. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката од советот на ус-
тановата број 182 од 12. IX. 1966 година и реше-
нието на Собранието на општината Виница број 
01—3074 од 26. IX. 1966 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
115/66. (1706) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 14. IV. 1966 
година на страна 64, реден број 2 е запишано след-
ното: Досегашните потписници на Ученичкиот дом 
при Индустриското рударско училиште „Доне Бо-
жинов" од Пробиштип, Атанас Кимов, управник, и 
Душан Василевски, се разрешени од должност. За 
управник на училиштето е назначен Богдан Мила-
нов Спасовски, кој е овластен да го претставува и 
потпишува домот. 

Промената на потписниците е запишана во ре-
гистарот врз основа на одлуката од работливиот 
совет на домот број 08/74 од 18. П. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
57/66. (1707) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 30. IX. 1966 
година на страна 99, реден број 2 е запишано след-
ното: Се менува фирмата на Основното училиште 
„Напредок" од село Џумајлија, Штипско, кое за во 
иднина ќе носи назив: Основно училиште „Методи 
Митевски — Брицо" — село Џумајлија, Св. Николе. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на решението на Собранието на оп-
штината Св. Николе број 01—1422 од 30. V. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
100/66. (1710) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 13. V. 1966 
година на страна 94, реден број 2 е запишано кон-
ституирањето на Центарот за социјална работа од 
Струмица, кое е извршено на ден 25. Ш. 1966 година. 
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Конституирањето се запиша во регистарот врз 
основа на поднесената пријава број 01—11/1 од 29. 
III. 1966 година и записникот на изборната комисија 
број 01—11/2 од 30. Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
64/66. (1714) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 21. IX. 1966 
година на страна 116, реден број 2 е запишано след-
ното: Се менува фирмата на Основното осумгодишно 
училиште „Страшо Пинџур" од село Карбинци, 
Штипско, кое во иднина ќе гласи: Централно ос-
новно училиште „Страшо Пинџур", село Карбинци, 
ШТИПСКО. 

Централното основно училиште ги опфаќа под-
рачните училишта во селата: Таринци, Стар Кара-
орман, Радање и Вртешка. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работната заедница на установата број 
01—103 од 20. Ш. 1966 година и решението на Соб-
ранието на општината Штип број 01—11786/1 од 
20. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
106/66. (1715) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 31. V. 1966 
година на страна 72, реден број 2 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Управата за градско 
зеленило од Штип, Александар Страхилов Кедев, 
е разрешен од должност. На негово место за в. д. 
директор е назначен Александар Нацев. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката од советот на работ-
ната заедница број 01-192 од 31. V. 1966 година и 
потврдата на Собранието на општината Штип број 
03-3159 од 31. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
84/66. (1718) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на ден 15. IV. 1966 
година на страна 29, реден број 2 е запишано след-
ното: Покрај директорот на Историскиот архив од 
Штип, Љупчо Миташов, архивот ќе го потпишува 
и новоназначениот потписник Ленче Патраклиева, 
благајник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
63/66. (1719) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 288, страна 741, е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Фабриката за стакло 
и стаклена волна — Скопје, Пендев Миланов Ѓоко, 
директор на стопанско-сметководниот сектор, му 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назначени 
следните лица: Арнаудовски Атанас, технички ди-
ректор, и Златевски Драган, директор на организа-
ционо-кадровскиот сектор. Тие фабриката ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Черепналковски Софре Спасе, гене-
рален директор, Тасевски Милан, шеф на сметко-
водството, инженер Ковачевски Здравко, технички 
раководител, Петковски Киро, книговодител на по-
гонското книговодство, сметано од 14. VII. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
467/66. (1204) 

следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните од рег. број 689, страна 1075, книга 
I Погонот за стаклорезачки услуги во Скопје, ули-
ца „Стив Наумов" број 84 на Занаетчиското прет-
пријатие за производство на ткаенини — ќилими 
„Сарај" — Ѓорче Петров, согласно со одлуката на 
работничкиот совет од 14. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
446/66. (1205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 294, страна 467, книга IV е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Авто-претпријатието „11 октомври" — Скопје 
број 19387 од 9. X. 1965 година и елаборатот за еко-
номска оправданост, дејноста на претпријатието во 
иднина се проширува и со: стопанисување со ста-
новите — фонд и сопственост на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
483/66. (1207) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 782, страна 567, книга Ше запишано 
следното: Фирмата на Деловното здружение за про-
мет со добиток и добиточни производи и снабдување 
со репродукционен материјал и инвестициона опре-
ма „Македонка а-кооп" — Скопје во иднина се ме-
нува и ќе гласи: Деловно здружение за унапреду-
вање, промет со добиток и добиточни производи, 
репродукционен материјал и инвестициона опрема 
„Македонија-кооп" експорт-импорт од Скопје, сог-
ласно со записникот од одржаната седница на из-
вршниот одбор на здружението од 20. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
464/66. (1208) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 751, страна 337, книга III е запишано 
следното: Фирмата на Погонот во Скопје на улица 
„29 ноември" број 14 на „Југоинспект" —> претприја-
тие за контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоките — Белград во иднина се менува и ќе гласи: 

„Југоинспект" — Претпријатие за контрола на 
квалитетот и квантитетот на стоките — Белград — 
Филијала во Скопје. 

Седиштето на филијалата се преместува од ули-
ца „29 ноември" број 14 на улица „256". 

Дејноста на филијалата се проширува согласно 
со решението на Окружниот стопански суд во Бел-
град Фи број 825/66 од 11. III. 1966 година и со по-
средување во внатрешниот стоковен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
406/66. (1209) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 857, страна 1153, книга III, е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Комерци-
јално-инвестиционата банка — Скопје, Константин 
Унковски, в. д. генерален директор, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За генерален директор на банката е назначен 
Мишко Божиновски. Тој банката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Коста Димов, в. д. заменик ге-
нерален директор, Спиро Ѓуревски, в.д. директор на 
Дирекцијата за работи со граѓани, и Ерифили Ла-
зарева, шеф на службата централно книговодство, 
сметано од 22. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
498/66. (1210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 689, страна 1075, книга I е запишано 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 959, страна 607, книга IV е запишано 
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следното: „Алкалоид билка" — индустрија за фар-
мацеуте^ производи, хемиски производи и промет 
со лековити билки — Скопје е конституирана на 
ден 6. VII .1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
477/66. ,(1213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 811, страна 807, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Погонот во Скопје со самостојна 
пресметка на приходи на Комбинатот за производ-
ство на фискултурни реквизити „Спорт" — Белград, 
бидејќи се издвојува како самостојна работна орга-
низација, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 2976/3 од 23. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
473/66. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 4 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Анѓро-
сервис" — Куманово во иднина станува Продавница 
број 7, со седиште во Куманово, на улица „Народна 
револуција" број 56, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет на претпријатието број 1468/1 од 13. 
VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
511/66. (1231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 295, страна 469, книга II е запишано 
следното: Фирмата на Претпријатието за автобуски 
сообраќај — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: 
Градско сообраќајно претпријатие — Скопје со скра-
теница „ГСП", согласно со одлуката на работнич-
киот совет број 4543 од 14. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
476/66. . . (1215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 2 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово станува во иднина број 8, со 
седиште во Куманово, на плоштад „Маршал Тито" 
број 14, согласно со одлуката од работничкиот со-
вет на претпријатието број 1469/1 од 13. VII. 1966 
година . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
510/66. (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 390, страна 207, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријатија-
та и дуќаните Шумското стопанство „Бабуна" од 
Титов Велес, бидејќи со одлуките на работничките 
совети и елаборатот за економска оправданост се 
припојува кои Претпријатието за дрвна индустрија 
..Треска" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
486/66. (1217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното; Продавницата број 10 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина го менува седиштето 
во Куманово, на улица „Моша Пијаде" број 84, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет број 
1470/1 од 13. VII. 1966. година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
508/66. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 3 во Куманово на Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува Продавница 
број 2, со седиште во Куманово, улица „11 октом-
ври" број 42 (самопослуга), согласно со одлуката на 
работничкиот совет на претпријатието број 1465/1 од 
13. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
503/66. (1228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 7 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува продавница 
број 16, со седиште во Куманово, улица „11 октом-
ври", согласно со одлуката од работничкиот совет 
на претпријатието број 1471/1 од 13. VII. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
509/66. (1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 6 во Куманово на Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува број 3, со 
седиште во Куманово, улица „Иво Рибар Лола" број 
41, согласно со одлуката на работничкиот совет на 
претпријатието број 1466/1 од 13. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
513/66. (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 5 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува број 17, со 
седиште во Куманово, на улица „11 ноември" број 
68, согласно со одлуката на работничкиот совет на 
претпријатието број 1472/1 од 13. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
507/66. (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 8 во Куманово на Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува број 4, со 
седиште во Куманово, на улица „Народна револу-
ција" број 153, согласно со одлуката на работнички-
от совет на претпријатието број 1467/1 од 13. VII. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
512/66. (1230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 9 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува продавница 
број 18, со седиште во Куманово, на улица „Карл 
Маркс" број 45, согласно со одлуката на работнич-
киот совет број 1473/1 од 13. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
506/66. (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 11 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
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сервис" — Куманово во иднина станува број 21, со 
седиште во Куманово, на улица „Ленинова" број 
23 (железарија), согласно со одлуката на работнич-
киот совет на претпријатието број 1474/1 од 13. VII. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
505/66. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано 
следното: Продавницата број 1 во Куманово на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ангро-
сервис" — Куманово во иднина станува Продавница 
број 25, со седиште во Куманово, улица „Иво Ри-
бар Лола" број 16 (хемикалија). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
504/66. (1238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 3, страна 9 е запишано следното: Деј-
носта на Слаткарското претпријатие „Вардар" — 
Кичево во иднина се проширува и со продажба на 
пиво која дејност ќе ја врши преку своите продав-
ници и тоа: Продавница број 1 „Корзо", Продавни-
ца број 2 „Универзал", Продавница број 3 „Вар-
дар", Продавница број 4 „Чифлик", Киоск број 1, 
Барака број 2 и Киоск број 3, согласно со одлуката 
на претпријатието број 183/2 од 27. IV. 1966 година 
и потврдата од Собранието на општината Кичево 
број 09-2038/1 од 9. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
524/66. (1241) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 515/66. (1218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број бб, страна 189, книга I е запишано 
следното: Дерлиев Илија, досегашен раководител 
на Продавницата број 4 во Скопје, населба „Дра-
чево" на „Јавор" — работна организација за стак-
лсрезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — 
Скопје, е разрешен од должност. За раководител 
на продавницата е назначен Павловски Стојан, 
кој нема да биде потписник, сметано од 23. VII. 
1966 година.. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
502/66. (1249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 224, страна 595, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Земјо-
делското стопанство „Острово" — Скопје и тоа: 
Ристо Адамовски, шеф на сметководството, и 
Лилиткин Александар, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нов потписник на стопанството е назначен 
Атанасовски Стојче, шеф на сметководството. Тој 
стопанството ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со стариот регистриран потписник инже-
нер Александар Николовски, директор, сметано од 
25. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 527/66. (1251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 273, страна 707 е запишано следното: 
Фирмата на Градежното претпријатие за ниско-
градба „Вардар" — Скопје во иднина се именува и 
ќе гласи: Градежна работна организација „Вардар" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 49 од 29. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
525/66. (1245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 295, страна 465, книга И е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Градското 
сообраќајно претпријатие — Скопје, Јанко Илиев-
ски, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се назна-
чени следните лица: Мицевски Ратко, технички ра-
ководител, и Каранфиловски Вангел, главен кни-
говодител — контер. Тие претпријатието ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите 
регистрирани потписници и тоа: инженер Златков 
Љупчо, директор, и Јордан Прличев, шеф на смет-
ководството, сметано од 23. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
514/66. (1247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 666, страна 125, книга IV е запишано 
следното: Досегашниот директор на „Вод-о" — 
комбинат за чевли и гумени производи —• Скопје, 
Узеир Узеири, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на Комбинатот е назначен Колев-
ски Дончо Томе. Тој комбинатот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овлас-
тувањето со старите регистрирани потписници и 
тоа: Ивановски Гаврил Дамјан, раководител на 
стопанско-сметководниот сектор, и Панче Тодо-
ров Спасовски, пом. директор, сметано од 25. VII. 
Х966 година. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VI. 1С66 година под рег. број 10/59, книга I е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата број 12 во Битола на „Жито Маке-
донија" — Филијала во Битола, Илија Спасенов-
ски, е разрешен од должност. На негово место за 
раководител е назначен Јонче Алитовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 278/05. (1264) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. VI. 1966 година под рег. број 59/55, книга Ш е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
ЈЗа потпишување на Шелев Н. Владо, досегашен 
в.д. директор на Индустријата за метални произво-
ди „Братство" од Охрид. 

Се овластува лицето Климе Нанески, главен 
директор, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 267/66. (1286) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. VI. 1966 година под рег. број 7/60, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Трпкоски Благоја, досегашен 
директор на претпријатието „Прилепец" од При-
леп. 

Се овластува лицето инж. Драган Цаковски, 
директор, да покрај досегашниот потписник Кочос-
ки Р. 3'оре, шеф на сметководството, го потпишу-
ва Градежното претпријатие „Прилепец" од При-
леп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 129/66. (1267) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
ца 2. VI. 1966 година под рег. број 54/55, книга III 
е запишано следното: Му престанува овластува-
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њето за потпишување на Наумовски Крсте1, досе-
гашен директор на Дрвниот комбинат „Караорман" 
— Струга. 

Се овластува лицето Ѓорѓиовски Евстатие, ди-
ректор, да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 266/66. (1268) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. VI. 1966 година под рег. број 10/64, книга I е 
запишано сл едното: Се проширува дејноста на 
Пословницата во Битола на Југословенското ту-
ристичко и автобуско претпријатие „Путник" — 
Београд, уште со: организирање на летовалишта 
и одморалишта самостојно и во работна соработка 
со други работни организации, како и укажува-
ње сите услуги во нив. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од работничкиот совет на „Путник" —• Бе-
оград број 2931 од 4. Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 280/66. (1285) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. VI. 1966 година под рег. број 28/55, книга I е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделската задруга „Илинден 1903" од Смилево, 
уште со: вршење превоз на стока и патници во 
драмскиот јавен сообраќај со моторните возила 
сопственост на задругата. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Илинден 1903" — Смилево број 106 од 30. 
V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 277/66. (1286) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. VI. 1966 година под рег. број 1/59, книга V е 
запишано следното: Продавницата број 1 во Ки-
чево на Работната организација „Жито Македони-
ја" — Скопје од улица „Гоце Делчев" е преселена 
на улица „Ахмет Челопечанец" во Кичево. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од работничкиот совет на работната орга-
низација „Жито Македонија" — Филијала во Киче-
во број 836 од 16. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 288/66. (1288) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. VI. 1966 година под рег. број 1/159, книга V е 
запишано следното: Продавницата број 2 во Киче-
во на Работната организација „Жито Македонија" 
-—• Скопје од улица „Тане Ца лески" е преселена 
на улица „Мирко Милески", задружен дом во Ки-
чево. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од работничкиот совет на Работната орга-
низација „Жито Македонија" — Скопје — Фили-
јала во Кичево број 836 од 16. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 287/66. (1289} 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. VI. 1966 година под рег. број 12/59, книга Ш е 
запишано следното: Се менува фирмата на Фили-
јалата во Охрид на Претпријатието за промет со 
жито и преработки од жито „Жито Македонија" 
од Скопје, и ќе гласи: Филијала во Охрид на Ра-
ботната организација „Жито Македонија" — пре-
хранбен комбинат од Скопје. 

Прецизираната дејност на Филијалата во Ох-
рид е: производство на брашно, леб и бели печива, 
ориз, добиточна храна, тестенини, црвен пипер и 
промет со истите; откуп и промет со житарици, 
грав и фураж, откуп и сушење на варива и зе-
ленчук и промет со истите; организирање на про-
изводство, вршење на доработка и промет со семе 
од пченица, јачмен, р'ж, царевка и оризова арпа. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката од работничкиот совет на Прехранбениот 
комбинат „Жито Македонија" — Скопје број 1545 
од 28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 296/66. " (1290) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. VI. 1966 година под рег. бр. 117/55, Книга Ш 
е запишано следното: Се проширува дејноста на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Охрид-
ски магазин" од Охрид, уште со: промет со ин-
дустриски стоки со странски средства на плаќање. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на „Охридски магазин" 
од Охрид број 842/4 од 14. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 271/66. (1291) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 77, страна 1023, книга III е 'запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Пртпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје и одлуката на задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Млад борец" од 
село Драчево кон Претпријатието за дрвна индус-
трија „Треска" — Скопје се припојува земјодел-
ската задруга „Млад борец" од село Драчево^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
470/66. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на пртприј ати јата и дуќаните 
под рег. број 339, страна 1071 е запишано следно-
то: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Претпријатието за производство! на свила 
— Гевгелија, бидејќи со одлуките на работничките 
совети на Претпријатието за производство на сви-
ла — Гевгелија и Свиларскиот комбинат „Нонча 
Камишова" — Титов Велес, се припојува кон Сви-
ларскиот комбинат „Нонча Камилова" — Титов 
Велес, како работна единица за одлетување на 
природна свила во Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 594/66. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 299, страна 1205, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Угостителското претпријатие 
„Нов живот" —> Тетово во иднина се проширува 
и со: продажба на разни реквизити и сувенири 
во угостителските објекти, како и туризам, соглас-
но со одлуката на работничкиот совет и елабора-
тот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 580/66. (1475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 231, страна 541, книга II е запишано 
следното': Согласно со одлуките на Работничките 
совети и елаборатот за економска оправданост на 
Претпријатието за производство на свила — Гев-
гелија и Свињарскиот комбинат „Нонча Каминга-
ва" — Титов Велес, кон Овиларскиот комбинат 
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„Нонча Камишов а" — Титов Велес се припојува 
Претпријатието за производство на свила — Гев-
гелија, како работна единица за одмотување на 
свилени кожурци со седиште во Гевгелија со след-
ните податоци: 

Фирма и седиште: Свиларска* комбинат „Нон-
на Камишова" — Титов Велес — Работна единица 
за одмотување на свилени кожурци во Гевгелија. 

Дејност: одмотување на свилени кожурци. 
Работната единица е основана со припојување 

на Претпријатието за производство на свила — 
Гевгелија кон Свиларскиот комбинат „Нонча Ка-
мишова" — Титов Велес, како работна единица за 
одмотување на свилени кожурци. 

Раководител на работната единица е Бутров 
Ристо. 

Работната единица ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие — ком-
бинатот, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр .5915/66. (1381) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗ СО — Филијала — Ресен на име Георгија 
Пржевски, е. Подмочани, Ресен. (5158; 

Здравствена легитимација на име Марија За-
резанкова, ул. „Бл. Нечев" бр. 17, Т. Велес. (5159) 

Здравствена легитимација на име Даница Сте-
фаноска, Т. Велес. (5160) 

Сообраќајна дозвола бр. 49, ТВ—21—08 издадена 
од ОВР — Неготино, сопственост на Градежното 
претпријатие „Вардар", Неготино. (5161) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од Тетово на име Шефкет Идризи, е. Гор. Лешница, 
Тетово. (5162) 

Здравствена легитимација бр. 17854, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Виолета Матовиќ, ул. „Ј. 
Сандански" бр. 90, Тетово. (5163) 

Здравствена легитимација бр. 9745, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Дара Савевска, е. Гор. 
Гоновица, Гостивар. (5164) 

Свидетелство ка завршен П клас метално учи-
лиште на име Божин Лазаревски, е. Мојанци, Ко-
чани. 

Работна книшка бр. 6636/036390, издадена од 
Битола на име Илија Глигоровски, ул. „Партизан-
ска" бр. 18, Битола. (5166) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Учителската школа „Бр. Миладинови" — Битола на 
име Миле Дуковски, ул. „Илинден" бр. 2, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Битола на име Златко Нечковски, ул. „Кајмакчалан" 
бр. 8, Битола. (5168) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Учителската школа „Бр. Миладинови" — Битола на 
име Иван Јанкуловски, ул. „Херцеговина" бр. 44а, 
Битола. (5169) 

Воена книшка издадена од Сарајево на име 
Русе Стрезовски, е. Бач, Битола. (5170) 

Свидетелство бр. 01-25/29 за завршено I година, 
издадено од Учителската школа „Бр. Миладинови" 
— Битола на име Пецо Секуловски, е. Железнец, 
Битола. (5171) 

Свидетелство за завршена П година, издадено од 
Гимназијата „Бр. Миладинови" — Битола на име 
Љуба Чураковска, е. Смилево, Битола. (5172) 

Здравствена легитимација на име Јован Сви-
дерски, ул. „7 јули" бр. 32, Битола. (5173) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тодор Јошевски, е. Орле, Битола. (5174) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ленка Димова, Прилеп. (5175) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Блага Петреска, ул. „Р. Иваноски" 
бр. 19, Прилеп. (5176) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Олгица Јованоска, ул. „Б. Николос-
ки" бр. 27, Прилеп. (5177) 

Работна книшка бр. 1028 на име Стојан Стефа-
носки, е. Рударе, Кратово. (5178) 

Здравствена легитимација бр. 965/5660, издадена 
од ЗОО — Испостава — М. Брод. на име Димче 
Маринков Зенгоски, е. Крапа, М. Брод. (5179) 

Здравствена легитимација бр. 33367 на име Ѓена 
Смилеска, е. Брест, М. Брод. (5180) 
Здравствена легитимација бр. 39942 на име Јованка 
Смилеска, е. Брест, М. Брод. (5181) 

Свидетелство од П клас, издадено од Индустрис-
кото училиште во Гостивар на име Мирко Дамња-
новски, е. Смилевци, Т. Велес. (5182) 

Здравствена легитимација бр. 29017 на име То-
дор П. Каров, ул. „Камено брдо" бр. 7, Т. Велес. 

Свидетелство од VI одделение, издадено од Ос-
новното училиште во Т. Велес на име Ангел Ана-
стасов, ул. „Орце Шутев" бр. 13, Т. Велес. (5184) 

Здравствена легитимација бр. 26666 на име Сан-
да С. Качакова, е. Мамутчево, Т. Велес. (5185) 

Свидетелство за квалификуван авто механичар 
на име Јовче Нешов, ул. „I комуна" бр. 3, Т. Велес. 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимнази-
јата при Економското училиште „Ј. Б. Тито" — Ка-
вадарци на име Босилка Ристова, е. Манастирец, 
Кавадарци. (5187) 

Свидетелство од I година, издадено од Ш. У. Ц. 
„Иво Рибар Лола" — Кавадарци на име Јордан Ан-
гелов, ул. „Радњанска" бр. 16, Кавадарци. (5188) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симка Герасимова, Скопје. (5190) 

Индекс бр. 3236, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Божидар Гугоски, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 2134, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Јордан Димитровски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Абдел Басит Гад Елмула, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Драгица Михајловом, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Пиј ановска, Скопје. (5195) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Учителско-домаќинска школа во Скопје на име 
Лепосава Славкова, Скопје. (5196) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емилија Симоновска, Скопје. (5197) 

Диплома за завршено ниже градежно училиште 
во Скопје на име Русе Стефановски, Скопје. (5198) 

Свидетелство за незавршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Таир 
Сефери, Скопје. (5199) 

Здравствена легитимација на име Милица Саи-
това, е. Убого, Титов Велес. (5200) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
— управен смер на име Афродита Малева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ненчо Димитриевиќ, Скопје. (5202) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Карпош" — Скопје на име 
Љупчо Горѓијевски, Скопје. (5203) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
Средното економско училиште —• Скопје на Љупчо 
Георгиевски, Скопје. (5204) 

Воена книшка издадена од ВП — Београд на име 
Миодраг Младеновиќ, Скопје. (5205) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан В. Стојановски, Скопје. (5206) 

Индекс бр. 2640, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Јордан Нелковски, Скопје. 

Индекс бр. 4538/60, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Арсо Н. Арсовски, Скопје. 

Работна книшка бр. 38/247, издадена од Скопје 
на име Натка Амет, е. Драчево, Скопје. (5209) 



Стр. 576 — Вр. 37 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-
ВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните слобдни работни места; 
1. Лекари на специјализација по социјална ме- . 

дичина — две работни места, 
2. Лекар од општа практика во Отсекот за ста-

тистика — едно работно место. 

УСЛОВИ: 

псд I*— дг има најмалку три години работен 
стаж, положен стручен испит за звањето лекар 
и да познава еден сд странските јазици; 

под 2) — да има завршено задолжителен 
лекарски стаж и положен стручен испит за зва-
њето лекар. 

Личниот Доход се одредува според Правил-
никот за расподелба на личниот доход на Заводот. 

Молбите со потребната документација се под-
несуваат во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на работните места. (1814) 

Врз основа на добиената согласност од Репуб-
личкиот секретаријат за народно здравје и соци-
јална политика на СРМ — Скопје, Здравствениот 
совет на Здравствениот дом „Кале" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место лекар на 
специјализација по: 

Специјалноста епидемиологија — 1 работно 
место. 

УСЛОВИ: Да има завршен медицински факул-
тет со обавезен лекарски стаж, положен стручен 
испит и над 3 години работен стаж и да познава 
еден странски јазик. 

По полагањето на специјалистичкиот испит ли-
цето се става на располагање на здравствениот 
дом „Кале" — Скопје. 

Пријави со потребна документација се подне-
суваат до советот на Домот во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Предност имаат лекари од Здравствениот дом 
„Кале" — Скопје. 

Личен доход според основите и мерилата ут-
врдени со Правилникот за распределба на личниот 
доход на работниците во Домот. (1815) 

29 декември 1966 

СОДРЖИНА 
Страна 

173. Указ за прогласување на Законот за во-
ведување републички додатен данок на 
промет на стоки на мало — «— — — 561 
Закон за воведување републички додатен 
данок на промет на стоки на мало — — 561 

174. Указ за прогласување на Законот за вод-
ниот придонес во 1967 година — — — 561 
Закон за водниот придонес во 1967 година 561 

175. Указ за прогласување на Законот за пла-
ќање придонеси за социјално осигурување 
за одредени категории лица вон работен 
однос осигурени според прописите за со-
цијално осигурување — — — — — 562 
Закон за плаќање придонеси за социјално 
осигурување за одрдени категории лица 
БОН работен однос осигурени според про-
писите за социјално осигурување — — 563 

176. Указ за прогласување на Законот за ус-
ловите под кои се смета дека осигуреникот 
издржува членови на семејството и дека 
членот на семејството нема сопствени при-
ходи доволни за издржување — — — 564 
Закон за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржу-
вање — — — — — — — — — — 564 

177. Указ за прогласување на Законот за нај-
високата граница до која собранијата на 
комуналните заедници на социјалното оси-
гурување на работниците можат да ја оп-
ределат стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурување на работниците 
за 1967 година. — — — - г ^ ^ г ^ - г - .г-^565 
Закон за 'ттјдепупанкз и дополнуваше 'на 
ракијата на комуналните заедници на со-
цијално осигурување на работниците мо-
жат да ја определат стопата на основниот 
придонес за здравствено осигурување на 
работниците за 1967 година — — — — 565 

178. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
републички придонеси и даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 565 
Закон за изменувањ еи дополнување на 
Законот за републички придонеси и да-
ноци на граѓаните — — — — — — 566 

179. Указ за прогласување на Законот за уки-
нување на Републичкиот фонд за несто-
пански инвестиции — — — —• — — 566 
Закон за укинување на републичкиот 
фонд за нестопански инвестиции — — 566 

180. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
условите за обезбедување, користење и гу-
бење заштитев додаток на пензиите — 566 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за условите за обезбедување, ко-
ристење и губење заштитен додаток на 
пензиите — — — — — — — — — 566 

181. Одлука за привремено* финансирање на 
потребите на Социјалистичка Република 
Македонија во периодот јануари-март 
1967 година — — — — — — — — 567 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


