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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-

НИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за учениците во сто-
панството!, што Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија го донесе на седмицата на 
Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 
година и на седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 28 декември 1966 година. 

У. бр. 53/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р 

З А К О Н 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Ученик во* стопанството (ученик) е лице кое 
изучува определено занимање односно занает (за-
нимање) во работна организација или кај самос-
тоен занаетчија односно учител (самостоен за-
наетчија) и во соодветно .стручно училиштеГ""за 
квалификувани работници (училиште). 

По исклучок од претходниот став како учени-
ци се сметаат и лицата кои изучуваат занимање 
без посетување на училиште, под условите опреде-
лени со овој закон. 

Член 2 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

изучување на занимањата од рударската, сообра-
ќајната и кинематографската струка. 

Член 3 
Изучувањето на занимањата се состои од прак-

тичен и теоретски дел1. 
Практичниот дел се изучува во работна орга-

низација односно .кај самостоен занаетчија, а тео-
ретскиот дел и дополнителната практика во учи-
лиште односно во соодветна образовна установа 
што ги исполнува пропишаните општи и посебни 
услови за изведување на настава. 

Член 4 
Односите меѓу ученикот и работната организа-

ција односно самостојниот занаетчија се уредуваат 
бс овој закон со општи прописи на работната ор-
ганизација и со1 писмен договор за учење. 

Работната организација е должна со општ акт 
да го уреди особено: начинот на приемот "на уче-
ниците и престанокот на ученичкиот оддо е, прак!-
тичното и теоретското' учење на занимањата, дол-
жностите и одговорноста на ученикот, одморите 
(за време на практичното учење, дневни, седмични 
и годишни) отсуствата, наградувањето на учени-
кот и правото на приговор На ученикот против ре-
шенијата со кои се одлучува за неговите права 
и должности од ученичкиот однос. 

Член 5 
Надзор над спроведувањето на овој закон вр-

шат општинските органи на управата надлежни 
за работите на инспекцијата на трудот. 

П. УСЛОВИ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА 
ЗАНИМАЊАТА 

Член 6 
За изучување на занимања можат да се при-

маат лица со навршени 14 години, што се душевно 
и телесно содособни за изучување на соодветното 
занимање и што завршиле основно осумгодишно 
училиште. 

Член 7 
Ученикот е должен да го посетува училиште-

то и да го изучува занимањето, да ја чува делов-
ната тајна и имотот на работната организација од-
носно самостојниот занаетчија. 

Член 8 
Ако во седиштето на работната организација 

односно дуќанот на самостојниот занаетчија нема 
соодветно училиште, учениците1 се должни да по-
сетуваат соодветно училиште со периодична наста-
ва в1о друго место. 

Член 9 
Ученикот што изучува занимаше на бербер, 

шивач на народна облека, поткован и к!овач, како 
и друго соодветно занимање, не е должен да посе-
тува училиште. 

Учениците од претходниот став, по* изучува-
ње "на занимањето, се должни, да полагаат стручен 
испит. 

Програмата и начинот на полагањето на струч-
ниот испит ги пропишува Републичкиот секретар 
за труд во согласност со Републичкиот секретар 
за образование, наука и култура. . 
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Се овластува Републичкиот секретар за труд 
да определи, по предлог од Стопанската комора 
на Македонија, кои занимања се соодветни во 
смисла на став 1 од овој член. 

Член 10 
Работна организација односно самостоен за-

наетчија можат да примаат лица за изучување на 
занимање ако: 

1) располагаат со соодветна техничка опрема 
за изучување на занимањето; 

2) обезбедат ученикот да го изучува занима-
њето под раководство« на квалификуван работник 
со најмалку 3 години практика во соодветно занин 
мање; 

3) деловните простории одговараат на здрав-
ствено-техничките и санитарните услови пропи-
шани за соодветната дејност и ако во нив може 
непречено да се изведува Обучувањето на учени-
ците. 

Постоењето на условите од претходниот став 
го цени органот што ќе го определи општинското 
собрание. 

Член 11 
Работната организација односно самостојниот 

занаетчија заедно со училиштето се должни да 
го организираат изведувањето на практичниот дел 
на учењето во согласност со наставниот план и 
програма и да му обезбедат на ученикот редовно 
да го посетува училиштето и успешно да ја со-
владува програмата. 

Член 12 
Работната организација односно самостојниот 

занаетчија се должни на ученикот за време на 
практичното учење да му обезбедат заштитни! 
средства според прописите за заштита при рабо-
тата. 

III. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 

Член 13 
Работните организации примаат ученици пре-

ку оглас, што се објавува на видно место во ра-
ботната организација и во Заводот за заболува-
ње. Огласот може да се објави и во дневниот пе-
чат. 

Огласувањето за прием на ученици се врши 
од 15 јуни до 1 септември. 

Огласот особено содржи: број и пол на учени-
ците кои се примаат на изучување на занимања, 
назив на занимањето', времетраење на учењето, рок 
за прием на пријавите и документи што ги под-
несува кандидатот. 

Член 14 
Учениците се примаат на изучување занима-

ња, по правило!, од 1 јули до 15 септември секоја 
календарска година. -

Лицата што се примени пред 1 јули односно 
по 15 септември ги имаат сите права и! должности 
како и учениците што се примени во редовниот 
рок, доколку се запишат во училиште, ако се 
должни да го посетуваат, во првиот рок за упис 
по1 регистрирањето на договорот 'за учење. 

Член 15 
Работната организација односно самостојниот 

занаетчија што примаат ученик за учење на зани-
мање се должни со ученикот односно оа родителот 
или старателот на ученикот да склучат договор 
за учење во рок од 15 дена од денот на приемот 
на ученикот. 

Член 16 
Договорот за учење, во рок од 8 дена по склу-

чувањето се доставува до надлежниот орган на 
општинското собрание заради регистрирање. 

Органот од претходниот став е должен во рок 
од 8 дена од приемот да го регистрира договорот 
доколку е во согласност со овој закон. 

Се овластува републичкиот секретар за труд 
да го пропише образецот на договорот за учење, 
образецот на регистарот и начинот на регистри-
рањето на договорот. 

IV. ПРАКТИЧНО УЧЕЊЕ-

Член 17 
Вкупното време на практичното учење и тео-

ретската настава на учениците изнесува 42 часа 
неделно. 

Соодносот помеѓу практичното учење и тео-
ретската настава за одделни занимања се утврдува 
со наставниот план на училиштето' што го посе-
тува ученикот. 

Член 18 
Работната организација односно самостојниот 

занаетчија практичното учење на учениците го ор-
ганизираат во согласност со наставниот план и 
програмата на училиштето'. 

Работната организација односно самостојниот 
занаетчија заедно со училиштето, пред почетокот 
на учебната година, ја разработуваат програмата 
за практичното- учење според наставниот план и 
програмата за одделните занимања. 

Член 19 
Практичното учење во работната организација 

односно кај самостојниот занаетчија се врши под 
стручен надзор од училиштето што го посетува 
ученикот. 

На крајот на секоја учебна година се врши 
проверка на практичните знаења на ученикот и 
му се дава оценка. 

Начинот на проверката и оценувањето' на 
практичните знаења на крајот на секоја година се 
врши според одредбите на статутот на училиш-
тето. 

На крајот од последната година од учењето, 
ученикот полага завршен испит според прописите 
за полагање на завршни испити за соодветното 
училиште. 

Член 20 
Учениците за време на практичното учење не 

можат да се распоредуваат на работи што1 не се 
во врска со1 практичното учење на соодветното 
занимање. 

Член 21 
Практичното учење не може да се изведува 

ноќе ниту. подолго од времето определено со* член 
17 од овој закон. По исклучок, за одделни занима-
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ња и во одделни случаи, кога практичното учење 
не може да се изведува дење, Републичкиот се-
кретаријат за труд може да позволи практично 
учење и ноќе и да го определи бројот на часовите 
ќза учење. 

V. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

Член 22 
Ученикот има право на одмор во траење од 

30 минути кога се наоѓа на практично учење со 
полно работно време определено врз основа на 
член 17 од овој закон. 

Член 23 
Ученикот има право на дневен одмор од нај-

малку 12 часа непрекинато помеѓу два дела на у-
чење едноподруго. 

Член 24 
Ученикот има право на неделен одмор во тра-

ење од најмалку 24 часа непрекинато!. 

Член 25 
Ученикот има право на одмор во -грање од 30 

календарски дена за вреда на летниот училишен 
распуст и 15 дена за време на зимскиот распуст. 

Член 26 
Ученикот има право да отсуствува од учење 

во седум работни дена во една календарска година 
во случаите определени со општиот акт на работ-
ната организација односно со договорот за учење 
кај самостојниот занаетчија. 

Член 27 
На ученикот кој полага завршен испит, работ-

ната организација односно самостојниот занаетчи-
ја, се должни да му овозможат отсуство во траење 
од најмалку 15 дена за подготвување и полагање 
на испитот. 

VI. НАГРАДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Член 28 
Ученикот за време на учењето има право на 

парична месечна награда. 
Висината на наградата се определува со општ 

акт на работната организација односно со догово-
рот за учење кај самостојниот занаетчија. 

Учениците добиваат награда и за време на от-
суствата и одморите предвидени со овој закон, ос-
вен за летниот училишен распуст за кој наградата 
се исплатува само за 21 работен ден. 

Член 29 
Општинското собрание го утврдува со свода 

одлука минималниот износ на месечната награда 
на учениците за секоја година на учењето. 

Член 30 
Висината на наградата над минималниот из-

нос може да се условува со успехот на учењето' 
во училиштето и работата во работната организа-
ција. 

Член 31 
Исплатувањето на наградите во работните ор-

ганизации се врши заедно со исплатувањето на 

аконтациите на личните доходи, а ка ј самостојните 
занаетчии најдоцна до 5 во месецот за претходниот 
месец. 

Општинското собрание ќе ја пропише постап-
ката и начинот на исплатувањето на наградите за 
учениците кај самостојните занаетчии. 

VII. ПРЕСТАНОК НА УЧЕЊЕТО 

Член 32 
Учењето престанува: 
1. кога, ученикот ќе го положи завршниот 

испит; 
2. кога ученикот, според прописите на учи-

лиштето, го изгуби правото на натамошно школу-
вање; 

3. со'раскин на договорот за< учење, и 
4. по сила на законот. 

Член 33 
Договорот за учење може да го раскине уче-

никот или работната организација односно самос-
тојниот занаетчија. 

Член 34 
Работната организација односно самостојниот 

занаетчија договорот за учење можат да го раски-
нат ако«: 

1) ученикот без одобрение на работната орга-
низација односно самостојниот занаетчија или без 
оправдани причини го напушти учењето и не го 
продолжи во рок од 8 дена; 

2) ученикот ги повреди своите должности утвр-
дени со .општиот акт на работната организација 
односно со договорот за учење; 

3) ученикот не ја чувал деловната тајна на ра-
ботната организација односно самостојниот зана-
етчија. 

Член 35 
Ученикот може да го раскине договорот за 

учење ако: 
1. работната организација односно самостојниот 

занаетчија го префрлат своето седиште во друго 
место каде ученикот не сака да оди; 

2. во траење од еден месец му биде оневозмо-
жено учењето по вина на работната организација 
односно самостојниот занаетчија; 

3. не му се исплатува редовно ученичката на-
града. 

Член 36 
Освен во* случаите од член 34 и 35 од овој закон, 

договорот за учење може да се раскине по спогод-
ба меѓу работната организација односно самостој-
ниот занаетчија и ученикот односно неговиот ро-
дител или старател. 

Член 37 
По споровите во врска со раскинувањето на 

договорот за учење решава надлежниот суд. 

Член 38 
Учењето престанува по. сила на законот: 
1. ако ученикот стане душевно или телесно 

неспособен за учење; 
2. ако продолжувањето на учењето може да 

претставува опасност по животот и здравјето на 
ученикот; 
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3. во случај на престанок на работната орга-
низација односно дуќанот на самостојниот занает-
чија; 

4. во. случај на престанок на училиштето, ако 
ученикот не го продолжи учењето во друго соод-
ветно училиште. 

Член 39 
На ученикот што го прекинал учењето од било 

Која причина, времето што веќе го т а ш н а л на 
практична работа му се засметува во учење, ако 
во рок од две години повторно склучи договор за 
учење На истото занимање. 

УШ. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Со парична казна од 1000 до 3.000 динари ќе 

се казни За прекршок работна организација која: 
1. прими на учење лице кое не ги ^исполнува 

условите определени со член 6 од свој закон; 
2. прими ученик спротивно на одредбите од 

член 10, 13, 15 и 18 од овој закон; 
3. на ученикот му оневозможи полно и ре-

довно користење на одморите и отсуствата опреде-
лени со овој закон; 

4. на ученикот не му ја исплатува или нере-
довно му ја исплатува месечната награда. 

За прекршоците од претходниот став ќе се 
{казни и самостојниот занаетчија со парична казне 
од 150 до 500 динари. 

Член 41 
Со парична казна од 1000 до 3000 динари ќе се 

казни за прекршок работната организација ако не 
го донесе општиот акт од член 4 од овој закон. 

Член 42 
За прекршок од член 40 и 41 ќе се казни и 

одговорното лице во работната организација со па-
рична казна до 200 динари. 

Член 43 
Постапка заради прекршок може да поведе 

ученикот односно неговиот родител или старател, 
како и надлежниот општински орган на управата 
или општинскиот синдикален совет. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Постојните договори за учење ќе се усогласат 

со одредбите на овој закон во рок од шест месеци 
по неговото влегување во сила. 

Член 45 
Работните организации се должни да го доне-

сат општиот акт од член 4 од овој закон во рок 
од 3 месеци по влегување во сила на овој закон. 

Член 46 
Општинските собранија ќе ги донесат актите 

врз основа на член 29 од овој закон најдоцна до 31 
март 19бб година. 

Законот за наградување на учениците во сто-
панството („Службен весник на СРМ" број 6/65) 
год.) преставува да важи на 31 март 1967 година. 

Член 47 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

183. 
Врз основа на член 1152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ 
ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ 

Се прогласува Законот за определување по-
властици во јавниот патнички сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Социјал-
но-здравствениот собор одржана на 27 декември 
1966 година и на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 28 декември 1966 година 

У. бр. 57/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н ^ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО 

ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат .лицата што и-

маат право на повластица во превозот на јавниот 
патнички сообраќај и се утврдуваат условите под 
кои таа може да се користи. 

Овој закон не се однесува за превозот на пат-
ници во градскиот и воздушниот сообраќај. 

Член 2 
Пратениците на Собранието на Социјалистич-

ка Република Македонија имаат право на беспла-
тен превоз за неограничен брод патувања на те-
риторијата на Социјалистичка Република Маке-. 
донија. 

. Член 3 
Слепите лица и лицата со способност на вид-

ливост до 20% со живеалиште во Социјалистичка 
Република Македонија имаат право на повластица 
од 75% од редовната превозна цена, во јавниот 
автобуски сообраќај за три патувања годишно за 
одење и враќање. 

Придружникот на слепо лице со способност на 
видливост до 10% што ползува повластен превоз 
во смисла на претходниот став, има право на еден 
бесплатен превоз за одење и враќање. 

Член 4 -
Носителите на Илинденска споменица имаат 

право на повластица од 50% од редовната пре-
возна цена за три патувања годишно за одење и 
враќање. 
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Член 5 
Редовните ученици и студенти со живеалиште 

во Социјалистичка Република Македонија, што се 
школуваат вон подрачјето на општината во која 
живеат, имаат право на повластица од 25% од 
редовната превозна цена за дневен превоз до мес-
тото на школувањето и назад во периодот од први 
септември до крајот на месец јуни. 

Лицата од претходниот став, што не користат 
повластица за дневен превоз, имаат право на по>-
властица од 25% од редовната цена на превозот за 
две патувања годишно за одење и враќање од 
местото- на живеалиштето до местото на школу-
вањето. 

Повластиците од претходните ставови се ко-
ристат врз основа на потврда за својството на уче-
ник односно студент издадена од школската уста-
нова и потврда за живеалиштето. 

Член 6 
Средства за надоместување на повластиците 

искористени според овој закон се обезбедуваат во 
Републичкиот буџет. 

Член 7 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметување и исплатување на надоместоците за 
искористените повластици. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на овој закон прес-

танува да важи Одлуката за определување на 
повластици во јавниот меѓумесен линијски авто-
буски сообраќај („Службен весник на НРМ" бр. 
3/63). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

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

184. 

Врз основа на 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 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ 
УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Републичкиот фонд за со-
цијални установи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 декември 1966 година. 

У. бр. 58/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот фонд за социјал-

ни установи („Службен весник на СРМ" бр. 14/65) 
ве член 1 ред 3 по зборовите „на социјалните ус-
танови", се додаваат зборовите „како и за парти-
ципирање во издржувањето на лицата сместени во 
социјалните установи основани од републиката" 

Член 2 
Во член 5 ПО' првата алинеа се додава нова 

алинеа, која гласи: 
„средствата од Републичкиот буџет". 

Член 3 
Во член 6 по втората алинеа наместо точка се 

става точка и запирка и се додава нова алинеа 
која гласи: 

„за партиципирање во издржувањето на лица-
та сместени во социјалните установи основани од 
Републиката". 

Член 4 
Во член 8, став 1 втората реченица се менува 

и гласи: 
„распределбата на средствата на корисници, 

освен, средствата за партиципирање во издржува-
њето на лицата сместени во социјални' установи 
основани од Републиката, се врши по пат на кон-
курс". 

Член 15 
Член 12 се менува и гласи: 
„За вршење на стручните и административни-

те работи Фондот има своја администрација чие 
работење се финансира од средствата на Фондот". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

185. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАР-
НО-САНИТАРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И НА ТАКСАТА 
ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА 

НА ДОБИТОКОТ 

Се прогласува Законот за висината на надо-
местоците за ветеринарно-санитарните прегледи и 
на таксата за уверение за здравствената состојба 
на добитокот, 

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

У. бр. 61/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕ-
ТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И НА 
ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 

СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ 

Член 1 
Висината на надоместоците за ветеринарно-са-

нитарните прегледи пропишани со член 48, 49, 53, 
54 и 58 и висината на таксата од член 52 на Ос-
новниот закон за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот (Основен закон — „Службен лист на СФРЈ" 
број 16/65 и 29/66) се определува со Тарифата за 
висината на надоместоците за ветеринарно-сани-
тарни прегледи и на таксата за уверение за здрав-
ствената состојба на добитокот (Тарифата), која 
е составен дел на свој закон. 

Член 2 
Висината на таксата за уверение за здрава 

ствената состојба на добитокот се определува по 
грло според видот на добитокот и се плаќа во го-
тови пари. 

Член 3 
Приходот од наплатената такса за уверение за 

здравствена состојба на добитокот (точка VI од 
Тарифата) во висина од 80% се внесува на посебна 
сметка на Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство и служи' за покривање на тро-
шоците во смисла на член 56 од Законот за мерки-
те за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот („Службен весник 
на СРЖ" бр. 36/66), а остатокот во висина од 20% 
се отстапува на општината на чие подрачје се 
остварува и служи за покривање на трошоците во 
смисла на член 54 и 55 од тој закон. 

Член 4 
З'а ветеринарно-санитарниот преглед на прат-

ките од точка Ш и V на Тарифата што за ната-
мошен транспорт се превезуваат до железничка 
станица односно воздухопловно пристаниште или 
обратно, се наплатува при утоварот 150%, а при 
претоварот 50% од надоместоците предвидени во 
точките Ш и V од Тарифата. 

Член 5 
За ветеринарно-санитарните прегледи од точка 

I, Ш IV и V на Тарифата што се вршат ноќе (но-
ќен преглед) надоместокот се зголемува за 100%, 
а за сите останати прегледи извршени вон работно 
време надоместокот се зголемува за 50%. 

Како ноќен преглед се смета прегледот извр-
шен помеѓу 22 и 5 часот. 

Член 6 
При ветеринарно-санитарен преглед на пого-

лем број денчени пратки на добиток, производи од 
добиток, суровини и отпадоци од животинското' по-
текло, утоварени во едно исто превозно средство, 
не може да се наплатува повисок износ од надо-
местокот предвиден за вагонски, камионета . и 
авионски пратки. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕ-
ТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ И ЗА 
ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 

СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ 

I. 
ветеринарно-санитарен преглед од член 48 

на Основниот закон се наплатуваат следните на-
доместоци: 

а) по глава: 
1. за еднокопитни животни 

со малеинизација 7 динари 
2. за говеда и биволи 6 „ 
3. за телиња и биволчиња 4 „ 
4. за овци и овни 2 „ 
5. за јагниња 1,5 „ 
6. за прасиња со трихиноскопирање 2, „ 
7. за свињи со трихиноскопирање 3 „ 
8. за кокошки и глатки ОДО „ 
9. за мисирки и гуски 0,20 „ 
ЗАБЕЛЕШКА: За дивеч се плаќа предвиде-

ниот износ за соодветен или сличен вид на до-
машни животни; и живина. 

б) на килограм: 
10. за смрзнато месо и маст во 

ладилниците 0,02 дин. 
ЗАБЕЛЕШКА: За преглед на смрзнато месо и 

маст во ладилниците надоместок се наплатува ед-
наш во текот на целиот период на чување. 

11. за месни производи 0,05 динари 
ЗАБЕЛЕШКА: Прегледот на месни 
производи го опфаќа прегледот на су-
ровините и месните производи и се вр-
ши на местото на производството на 
месните производи. 

II. 
З'а ветеринарно-санитарен преглед од член 49 

на Основниот закон се наплатуваат следните на-
доместоци: 
1. за едно јајце 0,005 дин. 

ЗАБЕЛЕШКА: Прегледот на јајца се 
врши: 
1. пред пуштањето во продажба на местото на 

производството или на складирањето; 
2. на пазарите и во продавниците, ако прет-

ходно не е извршен преглед на местото на 
производството или на складирањето и 
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'3. ако постои индикација за повторен преглед 
која се утврдува при редовната ветеринар-
но-санитарна контрола. 

2. за производи од јајца (меланж, јајца во 
прав, белка, жолчка и сл.), за 1 кг. 0,03 дин. 

ЗАБЕЛЕШКА: Ветеринарно-санитарен 
преглед на производи од јајца (органо-
лептички) се врши на местото на про-
изводството. 

3. за млеко, за 1 литар 0,01 дин. 
ЗАБЕЛЕШКА: Надоместок за преглед 
на млеко плаќаат Конзумните млекар-
ници. 

4. за млечни производи, за 1 кг 0,02 дин. 
ЗАБЕЛЕШКА: Прегледот на млечни 
производи се врши: 
1. пред пуштањето во продажба во 

мандрите, конзумните млекарници и 
во складовите; 

2. на пазарите и во продавниците ако 
претходно ,не е извршен преглед на 
местото на производството и склади-

рањето'; 
3. ако постои индикација за повторен 

преглед, која се утврдува при редов-
ната ветеринарно-санитарна контрола. 

5. за преглед на риба и производи од 
риба за 1 кг. 0,03 дин. 

ЗАБЕЛЕШКА: Преглед на риба се вр-
ши на местото на производството и пре-
работката и пред пуштањето во про-
дажба односно изо текот на продажба-
та ако постои индикација за повторен 
преглед, која се утврдува при редов-
ната ветеринарно-санитарна контрола. 

Ш. 
З'а ветеринарно-санитарен преглед од член 53 

и 54 на Основниот закон се наплатуваат следните 
надоместоци: 
1. за вагонски, камионски и авионски пратки до 

10 тони — 20 динари, а за секој натамошен тон 
2 динари. 

2. за денчени пратки: 
а) за секоја глава крупен добиток односно за 

секои започнати 10 глави ситен добиток или 
50 глави живина — 3 динари; 

б) за месо и производи од месо до |5 колета 
3 динари за еден колет, а за секој натамо-
шен колет — 2 динари. 

IV 
За ветеринарно-санитарен преглед на доби-

ток што се тера надвор од подрачјето на општи-
ната од член 53 на Основниот закон за една глава 
се наплатуваат следните надоместоци: 
1. за крупен добиток 2 динари 
2. за ситен добиток 0,20 „ 
3. за крупен добиток при сезонско одење 

на пасиште односно враќање од паси-
ште 0,50 „ 
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4. за ситен добиток при сезонско одење 
на пасиште односно враќање од пасиш-
те од 1.000 глави — 0,05 динари, а за 
секоја глава над 1.000 глави — 0,03 динари. 

V. 
За ветеринарно-санитарен преглед од член 58 

на Основниот закон се наплатуваат следните на-
доместоци: 
1. за вагонски, камионски и авионски пратки до 
10 тони — 40 денари, а за секој натамошен тон — 
4 динари; 
2. за декчени пратки: 

а) за секоја глава крупен добиток односно за 
секои започнати 10 глави ситен добиток: или 
50 глави живина — 4 динари; 

б) за производи од добиток, суровини и отпа-
доци од животинско потекло до 5 колети — 
4 динари за 1 колет, а за секој натамошен 
колет —1 2 динари. 

VI. 
За уверение за здравствената состојба На до-

битокот според член 52 од Основниот закон се на-
платува следната такса: 
1. за крупен добиток: 

а) за коњ, говеда, бивол, мазга или -
муле 5 динари 

б) за ждребе, теле, бивол че и слична 
до една година и за магаре 3 динари 

2. за ситен добиток: 
а) за свињи над 30 кг. жива мера 2 динари 
б) за свињи до 30 кг. жива мера и 

пратња 1 динар 
в) за овци и јагниња 0,75 динари 

3. за продолжување важењето на уверението за 
здравствената состојба на добитокот се плаќа 
50% од предвидената такса во претходните 
точки 1 и 2. 

186. 
Врз основа на член 152 став ЈЅ ОД Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРА-
ИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК КЕ СЕ КРЕДИТИРА 
СО СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАН-
СКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

КРАИШТА 

Се прогласува Законот за краиштата чиј раз-
виток ќе се кредитира со средствата на Републички-
от фонд за кредитирање на побрзиот стопански раз-
виток на недоволно развиените краишта, 

што Собранието на СРМ го донесе на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 28 де-
кември 1966 година и на седницата на Стопански-
от собор одржана на* 28 декември 1966 година. 

У. бр. 54/66 Претседател 
29 декември 1966 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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З А К О Н 
ЗА КРАИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК ЌЕ СЕ КРЕ-
ДИТИРА СО СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 

СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

Член 1 
Како краишта, чиј стопански развиток ќе се 

кредитира од средствата на Републичкиот фонд 
за кредитирање на побрзиот стопански развиток 
на недоволно развиените краишта, се определу-
ваат подрачјата на општините Брод, Дебар, Киче-
во!, Кратово и Крива Паланка. 

Кредитирањето на стопанскиот развиток на 
краиштата определени; со претходниот став 'ќе се 
врши до крајот на 1970 година. 

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

нот на објавувањето в;о) „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

187. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ И БАНКАТА КАЈ 
КОЈА СЕ ДЕПОНИРААТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ЕЛЕКТРО -ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за определување на 
процентот и банката ка ј која се депонираат сред-
ствата за изградба на електро-енергетски објекти, 

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. 64/66 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ И БАН-
СКАТА КАЈ КОЈА СЕ ДЕПОНИРААТ СРЕДСТВА-
ТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ 

ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Претпријатијата за производство и пренос на 

електрична енергија ќе издвојуваат и депонираат 
кај Стопанската банка — Скопје 70% од средства-
та на деловниот фонд и 70% од средствата на 
амортизацијата определени во смисла на член 6 
став 1 од Законот за изградба и финансирање на 
изградбата на електроенергетски објекти од 1966 
до 1970 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 56/65). 

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

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

188. 
Врз основа на член 23а од Законот за насо-

чување на користењето на средствата на работни-
те организации и општествените фондови во 1966 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 37/65 и 26/66), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 декември 1966 година и на седницата 
на Организационо^полИтичкиот собор одржана на 
28 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
^потрошените средства од посебната буџетска 

резерва и средствата формирани по основ на до-
полнително издвојување во резервниот фонд во 
1965 година, со положба на 31 декември 1966 годи-
на, се пренесуваат во Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на Об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-60 

29 декември 1966 година Претседател . 
Скопје на Собранието на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

189. 
Врз основа на член 3 од Законот за учеството 

на Федерацијата во финансирањето на инвести-
ционите работи за довршување изградбата конти-
ненталниот дел на Ја др анексот пат („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 28/66), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 28 декември 1966 годи-
на и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 28 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИ-
ТЕ НА ИНВЕСТИТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
РАБОТИ НА ДОВРШУВАЊЕТО КОНТИНЕНТАЛ-
НИОТ ДЕЛ НА ЈАДРАНСКИОТ ПАТ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I 
Правата и должностите на инвеститор за ин-

вестиционите работи на довршувањето континентал-
н-иот дел на Јадранскиот пат на територијата на 
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Социјалистичка Република Македонија се прене-
суваат на Претпријатието за патишта „Македонија 
пат". 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-56 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

190. 

Врз основа на член 3 од Законот за учеството 
на Федерацијата за финансирањето на инвести-
ционите работи за довршување на пругата Гос-
тивар — Зајас — Кичево со крак Зајас — Тајмиш-
те („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/66), Собранието 
на Социјалистичка. Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 28 де-
кември 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 28 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИ-
ТЕ НА ИНВЕСТИТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА 

ПРУГАТА ГОСТИВАР—ЗАЈАС—КИЧЕВО СО 
КРАК ЗАЈАС — ТАЈМИШТЕ 

I. 

Правата и должностите на инвеститор за ин-
вестиционите работи за довршување изградбата 
на пругата Гостивар—Зајас — Кичево со крак Зајас 
— Тајмиште се пренесуваат на Железничкото тран-
спортно претпријатие — Скопје. 

II. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-59 
29 декември 1966 година 

Скопје 

191. 
Врз основа на член в став 1 точка 1 од Зако-

нот за измените и дополненија на Основниот за-
кон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
29/66), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 28 декември 1966 година и на седница-
та на Социјално-здравствениот собор одржана на 
27 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката за измени на 
одлуката за отопите на додатниот придонес за ин-
валидско и пензиско осигурување за покриваше на 
зголемените обврски на инвалидското и пензиското 
осигурување, поради сметањето на стажот на оси-
гурувањето со зголемено траење и намалувањето на 

старосната граница за 1966 година 
I 

Се дава согласност на Одлуката за измени на 
одлуката за отопите на додатниот придонес за ин-
валидско и пензиско осигурување за покривање 
на зголемените обврски на инвалидското и пензис-
кото осигурување, поради сметањето на стажот на 
осигурувањето со зголемено траење и намалување-
то на старосната граница за 1966 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-|58 

29 декември 1966 година 
Скопје 

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

192. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 28 декември 1966 година и на седни-
цата на Содиј ално-здраествениот собор одржана 
на 27 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1967 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопата на 

основниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување за 1967 година што ја донесе Собра-
нието на Републичката заедница за социјално о-
сигурурањо на работниците на СР Македонија, 
на седницата одржана на 25 ноември 1966 година. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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- П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРИ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-61 
29 декември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

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

193. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 28 декември 1966 година и на« седницата 
на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 
декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката за отопите на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигурување поради 
сметањето на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и смалувањето на старосната граница 
за 1967 година 

I 
Се дава согласност на Одлуката за отопите на 

додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигурување поради 
сметањето на стажот на осигурувањето! со зголе-
мено траење и смалувањето на старосната граница 
за 1967 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Број 01-57 

29 декември 1966 година 
Скопје 

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

194. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 28 декември 1966 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 27 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката за отопите на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на трошоците за инвалид-
ско осигурување кои го надминуваат определениот 
просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 
година 

I. 
Се дава согласност на Одлуката за отопите на 

додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување за покривање на трошоците за ин-
валидско осигурување кои го надминуваат опре-, 
делениот просек на трошоците на тоа осигурување 
за 1967 година. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Број 01-62 

29 декември 1966 година 
Скопје 

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

195. 
Врз основа на член 174 став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 28 декември 1966 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана 
на 27 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА ЗА 1967 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопата на 

придонесот за додаток на деца за 1967 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Број 01-63 

29 декември 1966 година 
Скопје 

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

196. 
Врз основа на членот 6. став 1. точка 1. од За-

конот за измени и дополненија на Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/66), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
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ното осигурување на работниците — Скопје, на 
седницата одржана на 25 ноември 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА 
ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКО-
ТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ 
СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ-
ТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВА-

ЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 
1966 ГОДИНА 

I 
Во точката I од Одлуката за отопите на до-

датниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигурување поради 
сметањето на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и намалувањето на старосната граница 
за 1966 година (»Службен весник на СРМ" бр. 43/ 
65), отопите се заменуваат и тоа: 

— 1,29% со 0,71%, 
— 1,00% со 0,47%, и 
— 0,86% со 0,35%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1. 
август 1966 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4591/1 

25. ноември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател 
Момчило Марковски, е. р. 

197. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 26 де-
кември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1967 ГОДИНА 

I 
Стопата на основниот придонес за инвалидско 

и пензиско осигурување за 1967 година се опреде-
лува во височината од 7,90%, од износот на бруто 
личните доходи на работниците. 

Од средствата остварени со основниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за сигур-
носна резерва на Фондот на инвалидско и пензиско 
осигурување се издвојуваат средства во височина 
од 1,0% од износот на бруто личните доходи на 
работниците. 

II 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за стопата на ос-
новниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за периодот од 1966—1970 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 43/65). 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4590/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател 
Момчило Марковски, е. р. 

198. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 
24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 26 декем-
ври 1966 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМА-
ЛУВАЊЕ НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1967 

ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско и пензиско оси-

гурување за покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување поради сме-
тањето на стажот на осигурувањето со зголемено 
траење и смалувањето на старосната граница пла-
ќаат сите работни организации во кои има работни 
места на кои според одредбите на член 41 до 43, 47, 
48 и 59 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" број 51/64, 56/65 и 
14/66) стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење, а старосната граница се намалува. 

И 
Додатниот придонес го плаќаат организациите од 

точката I од оваа одлука по отопите од: 
— 1,01% за работници на работни места на кои 

секои 12 месеци ефективно поминати во работен од-
нос им се сметаат како 18 месеци стаж на осигуру-
вање; 

— 0,66% за работници на работни места на кои 
секои 12 месеци ефективно поминати во работен 
однос им се сметаат како 16 месеци стаж на осигу-
рување; 
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— 0,49% за работници на работни места на кои 
секои 12 месеци ефективно поминати во работен 
однос им се сметаат како 15 месеци стаж на осигу-
рување. 

ГО 
Додатниот придонео за инвалидско и пензиско 

осигурување по отопите од точката И на оваа одлу-
ка се пресметува од основицата од која се пресме-
тува и основниот придонес за инвалидско и пензис-
ко осигурување. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Број 02-4592/1 

22 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

199. 
Врз основа на член 109 став 3 и 113 став 2 од 

Основниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 26 декем-
ври 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИД-
СКО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ 
ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

Додатен придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување, кој служи за покривање на трошоците на 
инвалидското осигурување што го надминуваат опре 
делениот просек на трошоците на тоа осигурување 
на територијата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, во 1967 година ќе плаќаат поодделни ор-
ганизации во гранки, групи, односно подгрупи на 
дејности опфатени со Одлуката за определување 
гранки, групи, односно подгрупи на дејности во кои 
може да се определи додатен придонес за инвалид-
ско и пензиско осигурување за покривање на тро-
шоците за инвалидското осигурување и утврдување 
на критериумите за определување висината на при-
донесот („Службен весник на СРМ" бр. 42/65 и 38/66). 

П 
Врз. основа на критериумите определени со од-

луката спомената во претходната точка, додатен 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување во 
определена височина за 1967 година ќе плаќаат 
следниве организации: 

Шифра на стопан-
ската дејност О р г а н и з а ц и ј а 

1. Во височина* од 0,13% 
111 —10 Електро претпријатие „Маврово" — Гос-

тивар 
116 —18 Ф-ка за термо-изол. мат. „Партизан" — 

Прилеп 
117 — 70 Индустриско рударско претор. „Брат-

ство" — Охрид 
119 —10 Претпријатие „Раде Кончар" погон 

Скопје 
1'21—13 Ф-ка за гипс — Дебар 
129 —10 Претпријатие за обработка на тутун — 

Т. Велес 
124 — 81 Ипд. претор. „Пролетер" — Гостивар 
127 — 34 ЗИК „Скопско Поле" погон млекара — 

Скопје 
211 — 20 3. С. „Овоштар" е. Трново — Битола 
211 — 30 33. „Прогрес" — Дебар 
211 — 30 33. „Бистра" е. Галичник — Гостивар 
412 —10 Град. прет. „Гранит" — Скопје, гради-

лиште Кичево 
412 — 21 Град. претпријатие „Вардар" — Скопје 
511 —11 ЖТП — Скопје 
511 —11 Секција за одржување на пругите Т. 

Велес 
5Ј5 — 20 Претор, за јавен сообраќај — Титов Ве-

лес 
519 — 11 ПТТ — Скопје 
611 — 22 Трговско претпријатие „Трготекстил" — 

Скопје 
611 — 22 Трговско претпријатие „Интерпромет" — 

Скопје 
613 — 20 Трговско претпријатие „Стокопромет" — 

Скопје 
62,0 — 30 Угостителско претпријатие „Интернацио-

нал" — Т. Велес 
724 — 60 Трговско претпријатие „Спорт" — Скопје 
740 — 10 Град. занат, претпријатие „Ударник" — 

Скопје 
770 — 30 З^нат претпријатие „Автокоманда" — 

Скопје 
915 — 20 Инфективна клиника — Скопје 
915 — 20 Хирушка клиника — Скопје 
915 — 20 Детска клиника — Скопје 
915 — 70 Медицински центар —• Куманово 
915 — 20 Радиолошки институт — Скопје 
015 —10 Геодетска управа — Скопје 

2. Во височина од 0,20% 
111 —10 Претпријатие „Термоелектро" — Скопје 
115 —12 Рудник за олово и цинк „3летово" — 

Пробиштип 
121 — 30 Ф-ка за цемент „Усје" — Скопје 
122 — 21 Дрвно индустр. претор. „Треска" — 

Скопје 
124 — 40 Ф-ка за свила — Битола 
127 — 31 ИПК „Конзерва-експорт" — Скопје по-

тот ф-ка за конзерви „Пелагонија" — 
Битола 

128 —10 Печатница „Киро Дан даро" — Битола 
129 — 10 Тутунов комбинат — Прилеп 
129 — 10 Тутунов комбинат — Куманово 
211 — 11 ЗИК „Црвена звезда" — Штип 
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412 —10 Град. претор. „Бетон" — Скопје 
412 —10 Град. претор. „Ратко Митровиќ" Чачак 

гр. Скопје 
412 —10 Град. претор. „Пелагонија" — Скопје 

гр. Т. Велес 
515 —10 Автотранспорт и шпедиција — Прилеп 
515 —10 Претор, за јавен сообраќај — Куманово 
612 —13 Трговско претпријатие „Славија" — 

Скопје 
812. — 80 Претпријатие „Оџачар" — Скопје 
812 — 30 Претпријатие градска чистоќа — Скопје 
915 — 20 Медицински центар — Битола 
915 — 20 Општа болница — Тетово 
915 — 40 Републички завод за здрав, заштита — 

Скопје 
3. Во височина од 0,27% 

412 — 10 Градежно претор. „Црвена звезда" — 
Гостивар 

412 —10 Градежно претор. „Љуботен" — Тетово 
114 — 40 Рудници и железара „Демир Хисар" — 

Битола 
120 — 51 Ф-ка „Цветан Димов" — Скопје 
122 — 11 ШИК „Копачка" — Кичево 
122 —11 ШИК „Методие Митевски — Брицо" — 

Берово 
116 —18 Рударско претпријатие „Силекс" — Кра-

тово 
122 — 21 ШИК „Јелак" — Тетово 
128 — 21 НИП „Нова Македонија" — Скопје 
211 —12 Земјод. претор. „Прогрес" е. Долнени — 

Прилеп 
211 —18 Лозар. овоштар. претпријатие „Четири 

патишта" е. Сопиште Скопско 
213 — 31 Водна заедница — Тетово 
311 — 20 ШС „Кожув" — Гевгелија 
412 —10 Град. занат, претор. „Стандард" е. Дра-

чево — Скопје 
611 — 22 Трг. претор. „Скопски магазин" — 

Скопје 
612 —11 Трг. претор. „Жито Македонија" — фи-

лијала Битола 
620 — '20 Угостителско претпријатие „Македонија 

— турист" — Скопје 
4. Во височина од 0,33% 

121 — 20 Керамичка индустрија „КИП" е. Куку-
речани — Битола 

115 —18 Рудник „Радуша" — Ѓ. Петров 
211 — 30 33 „Солунска Глава" — Титов Велес 
211 — 30 33 „Прогрес" — Горче Петров — Скопје 
213 —18 Водостопанско претпријатие „Пелагони-

ја" — Битола 
311 — 00 ШИК „Кајмакчалан" — Битола 
311 — 00 ШС „Караџица" — Скопје 
412 — 10 Градежно претпријатие „Руен" — Крива 

Паланка 
412 — 10 Град. претпријатие „Гранит" — Скопје 

градилиште Битола 
613 — 20 Трговско претпријатие „Макотекс" — 

Скопје 
620 — 30 Угостителско претпријатие „Нов живот" 

— Тетово 
620 — 30 Угостителско претпријатие „Меркез" — 

Скопје 

740 —10 Занатско град. претпријатие „Пролетер' 
— Скопје 

740—10 Градежна задруга „Дримкол" — Струга 
015 —10 Општинско собрание — Прилеп 

5. Во височина од 0,40% 
116 — 40 Ф-ка „Силика" — Гостивар 
122 —11 Шумски комбинат „Јавор" — Гостивар 
129 —10 Претпријатие за обработка на тутун — 

Штип 
211 — 30 33 „Светлост" е. Породин — Битола 
211 —13 ЗИК „Црвена звезда" — Штип, погон 

„Млечна" Пехчево 
412 —10 Град. претпријатие „Бетон" — Скопје, 

град. Т. Велес 
413 — 20 Монтажно инстал. претор. „Инсталатер" 

— Скопје 
611 —13 Трг. претпријатие „Центроколонијал" — 

Скопје 
611 —14 Трг. претпријатие „Овче Поле" — Скопје 
611 — 20 Трг. претпријатие „Охридски магазин" 

— Охрид 
620 — 20 Угостителско претпријатие „Пелистер" 

— Скопје 
812 — 80 Управа за комунални работи — Кава-

дарци 
015 —10 Општинско собрание — Гостивар 

6. Во височина од 0,60% 
116 —18 Ф-ка за талк „Д. Мирчев" Титов Ве-

лес 
117 — 52 Претор, за коли и локомотиви — Т. Ве-

лес 
121 — 20 Ф-ка за тули и ќерамиди „Партизанка" 

е. Драчево Скопје 
121 — 21 Индустриско претор. „Вардар" — Гости-

вар 
127 — 21 Претпријатие за леб и пециво „Лукс" — 

Скопје 
124—40 Свиларски Комбинат „Н. Камишова" — 

Т. Велес 
124 — 60 Текстилна ф-ка „Пелистер" — Битола 
124 — 72 Конфекциска ф-ка „Прогрес" — Скопје 
124 — 81 „Македонски фолклор" — Скопје 
125 — 13 Ф-ка за кожи „Борис Кидрич" Битола 
127 — 50 Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 

„Европа" — Скопје 
128 — 10 Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
129 —10 Претор, за обработка на тутун — Битола 
129 — 20 Тутунов комбинат „Благоја Деспотов-

ски — Шовељ" Скопје 
124 — 20 Памучна индустрија „Македонка" — 

Штип 
129 —10 Претор, за обработка на тутун — Ко-

чани 
211 —12 ЗК „Вардар" — Градско 
211 —18 Лозарско претпријатие „Лозар" — Т. Ве-

лес * 
211 — 30 ЗС „Душан Ќириќ" е. Росоман — Т. Ве-

лес 
211 — 30 3 3 е. Влае — Скопје 



Стр. 590 — Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 31 декември 1966 

213 —18 Претпријатие за мелиорација „Липко-
во" — Куманово 

213 — 31 Водна заедница — Гостивар 
311 — 20 ДИП 'Треска" Скопје, погон ШС „Бабу-

на" — Т. Велес 
412 —10 Градежно претпријатие „Вардар" — Не-

готино 
412 — 10 Град. претпр. „Пелагонија" — Скопје, 

град. Битола 
412 — 10 Град. претор. „Гранит" Скопје, гради-

лиште Охрид 
412 — 10 Град. претор. „Пелагонија" Скопје, гра-

дилиште Штип. 
412 —10 Град. претор. „Козјак" — Куманово 
412 —10 Град. претор. „Бетон" — Битола, гради-

лиште Прилеп 
412 —10 Град. претор. „Гранит" — Скопје, гради-

лиште Кичево 
412 —10 Град. претор. „Слога" — Свети Николе 
412 — 30 Град. претор. „Кораб" — Дебар 
611 — 22 Трговско претпријатие „Јутотекстил" — 

Скопје 
611 — 25 Трговско претпријатие „Огрев" — Скопје 
612—11 „Жито Македонија" — филијала Титов 

Велес 
612 — 11 „Жито Македонија" — филијала Кума-

ново 
612 — 26 Претпријатие „Наша суровина" — Скоп-

је 
519—11' ПТТ — Тетово — Гостивар 
620 — 20 Угостителско претпријатие „Југослави-

ја" Прилеп 
620 — 30 Угостител, претпријатие „Метропол" — 

Скопје 
723 —10 Занатско претор. „Солидна работа" — 

Битола 
724 — 60 Конфекција „Солидност" Прилеп 
911 — 70 Медицински факултет — Скопје 
915 —10 Дом за народно здравје — Титов Велес 
915 —10 Здравствен дом „Кисела Вода" — Скоп-

је 
915 — 20 Општа болница — Охрид 
916 — 50 Заштитна работилница „Светлост" — 

Скопје 
015 —10 Општинско собрание — Битола 

7. Во височина од 0,73% 
127 — 32 Инд. кланица со ладилник — Скопје 
211 —11 Земјод. комбинат „Повардарие" — Не-

готино 
211 —11 Земјод. стопан. „Гевгелиско Поле" — 

Гевгелија 
211 —18 Земјодел. претпријатие „Бела Вода" Т. 

Велес 
211 — 30 3 3 „Кочо Рацин" е. Лазарополе — Гос-

тивар 
211 — 30 3 3 „Иднина" — е. Стојаково — Гевге-

лија 
124 — 30 Волнарски ком. „Т. Циповски Мерџан" 

— Тетово 

311 — 20 

515 — 10 
611 — 23 

611 — 23 

611 — 30 

612 —11 

812 — 50 

812 — 80 

121 —12 

124 — 60 

211 — 11 
211 — 11 
211 — 12 
211 — 12 

211 — 30 
412 — 10 

511 —10 
611 — 1 0 

611 — 23 
724 — 80 

725 — 40 

727 — 50 
Ѕ15 —10 

015 — 10 
015 — 10 

Шумско производно претпријатие „Га-
личица" — Охрид 
„Автотранспорт" — Кавадарци 
Трговско претпријатие „Тутун" — Скоп-
је 
Сервис за град. матер. „Караорман" — 
Скопје 
Трговско претпријатие „Деликатес" — 
Тетово 
„Жито Македонија" — филијала При-
леп 
Претпријатие „Градско Зеленило" — 
Скопје 
Установа за комунална хигиена и јавно 
зеленило Битола 

8. Во височина од 0,86% 
Град. прет. „Гранит" Скопје погон Рудар, 
индустр. за немет. "Базалт" Куманово 
Ф-ка за чорапи „Црвена звезда" — 
Скопје 
ЗИК „Струшко Поле" — Струга 
ЗИК „Скопско Поле" Скопје 
ЗС „Острово" — Скопје 
ЗС „11 Октомври" е. Гнеотино — Би-
тола 
3 3 „Единство" е. Скудриње — Гостивар 
Градежно претпријатие „Бетон" Скопје 
Градилиште Битола 
ШТП — Охрид — Кичево 
„Жито Македонија" — Филијала Скоп-
је 
„Центрохемија" — Скопје 
Јорганџиско претпријатие „Слога" — 
Скопје 
Ќурч. крзн. претор. „Д. Митров" Т. Ве-
лес 
Инв. занат. прет. „Билјана" — Скопје 
Специјална болница за ТБЦ „Јасеново" 
Т. Велес 
Општинско собрание — Кавадарци 
Општинско собрание — Титов Велес 

Ш 

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување по стопата од точката П на оваа од-
лука се пресметува од основицата од која се пре-
сметува и основниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4896/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 
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200. 
Врз основа на член 174 став 1 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедни-
ца на социјалното осигурување на работниците — 
Скопје, на седницата одржана на 26 декември 19бб 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА ЗА 1967 ГОДИНА 

I 
Стопата на придонесот за додаток на деца за 

1967 година се определува во височина од 5,50% од 
износот на бруто личните доходи на работниците. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4595/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

201. 
Врз основа на член 118 став 2 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјално-
то осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците — Скоп 
је, на својата седница одржана на 26 декември 1966 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОСТАТОКОТ НА ИЗДВОЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕН-

ЗИОНЕРИТЕ ВО 1966 ГОДИНА 

I 
Неискористениот дел од средствата издвоени за 

помагање на закрепнувањето на пензионерите во 
1966 година, издвоени по стопа од 1,5% од вкупниот 
износ на исплатените пензиски примања, ќе се иско-
ристат за следниве намени: 

а) 25% од износот на тие средства за изградба на 
објекти за одмор и рекреација на пензионерите и 
инвалидите на трудот и 

б) 75% од износот на тие средства за исплату-
вање паричен надоместок за закрепнување на ужи-
вателите на инвалидска, старосна и семејна пензија 
во 1967 година, по прописи кои дополнително ќе 
бидат донесени. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4897/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

202. 
Врз основа на член 22 став 2 точка 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65 и 29/66) и член 1 од Законот за издво-
јување средствата за станбена изградба („Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 35/65 и 56/65), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата од 26 декември 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ФОН-
ДОТ ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ НА ПЕНЗИОНЕ-

РИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

I 
Средствата остварени со издвојување по стопа 

од 4% од вкупниот износ на исплатените пензиски 
и инвалидски примања по одбитокот на делот за 
покривање на субвенциите на станарините на пен-
зионерите и инвалидите на трудот се внесуваат во 
посебен фонд на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците — Скопје (во 
натамошниот текст: Републичка заедница) за стан-
бени потреби на пензионерите и инвалидите на 
трудот. 

П 
Со средствата од фондот од точка I Републич-

ката заедница ќе се вклучи во спроведувањето на 
станбената изградба на подрачјето на соодветните 
општини со цел преку тие средства да се помогне 
во решавањето на станбените потреби на пензио-
нерите и инвалидите на трудот. 

Ш 
Средствата на фондот евидентно се распореду-

ваат и употребуваат на подрачјето на соодветните 
општини во износите остварени од вкупно исплате-
ните примања на пензионерите и инвалидите на 
трудот од тие подрачја, по одбивањето на делот за 
покривање субвенциите на станарините на пензи-
онерите и инвалидите на трудот. 

IV 
Средствата на фондот од точка I ќе се даваат 

како кредити: 
а) во прв ред за изградба и адаптација на до-

мови наменети за живеење на пензионери и инва-
лиди на трудот во општествена сопственост; 

б) за изградба, купување или адаптација на 
станови во сопственост на пензионери и инвалиди 
на трудот. 
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Средствата на фондот за изградба на домови за 
живеење на пензионерите може да се користат и ка-
ко неповратни. 

Одлуката за користење на неповратни средства 
се доставува на согласност на Републичката заед-
ница. 

V 
Здружението на пензионерите во општината 

формира посебна комисија за решавање на станбе-
ните потреби на пензионерите и инвалидите на 
трудот (во понатамошниот текст: комисија). 

Во состав па комисијата влегуваат претстав-
ници на здружението на пензионерите на општи-
ната, Сојузот на борците од Народноослободител-
ната војна, општинското собрание и работната орга-
низација за стопанисување со станбени згради. 

Комисијата избира претседател кој ги свикува 
седниците на комисијата и ги потпишува актите што 
ги донесува комисијата. 

VI 
Комисијата од претходната точка: 
— донесува правилник со кој поблиску се опре-

делуваат условите, постапката и начинот на ползу-
вањето на кредитите за решавањето на станбените 
проблеми на пензионерите и инвалидите на трудот 
во соработка со здруженијата на пензионерите. Овој 
правилник се доставува на согласност на Републич-
ката заедница; 

— се грижи за рационално трошење на сред-
ствата за решавање на станбените потреби на пен-
зионерите и инвалидите на трудот; и 

— одобрува склучување договори за кредит по-
меѓу одделните интересенти и деловната банка. 

УП 
При одобрувањето кредити за изградба, купува-

ње или адаптација на станови во лична сопстве-
ност, првенство имаат пензионери и инвалиди — 
борци од Народно-ослободителната војна. 

На лицата од претходниот став може да им се 
одобруваат кредити и под поповолни услови. 

УШ 
Комисијата е должна повремено, а најмалку ед-

наш годишно и тоа најдоцна до 31 јануари за прет-
ходната година да поднесува извештај на Републи-
чката заедница за употребата на средствата и реша-
вањето на станбените потреби на пензионерите. 

IX 
За вршењето на банкарските работи што ќе на-

станат во врска со вложувањето и употребата на 
средствата од фондот за станбени потреби на пен-
зионерите и инвалидите на трудот, Извршниот одбор 
на Собранието на Републичката заедница склучува 
со соодветната деловна банка посебен договор. 

X 
Се овластува Републичкиот завод за социјално 

осигурување — Скопје, по потреба, да издава струч-
ни упатства и објасненија за примена на оваа од-
лука, како и да врши надзор над спроведувањето т 
истата и употребата на средствата на фондот за 
станбените потреби на пензионерите и инвалидите 
на трудот. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-4900/1 
26 декември 1966 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

203. 
Врз основа на член 6 од Законот за плаќање 

придонеси за социјално осигурување за одредени 
категории лица вон работен однос — осигурени 
според прописите за социјално осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/66), и член 76 
став 3 и член НО став 2 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65 и 
29/66), Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Скопје, 
на седницата одржана на 26 декември 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБО-
ТЕН ОДНОС — ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За лица на школување, стручно усовршување 

или постдипломски студии кои заради тоа го пре-
кинале работниот однос, ако за тоа време примаат 
стипендија, се пресметува и плаќа придонес за 
здравствено осигурување по стопа на основниот при-
донес за здравствено осигурување определена за 
подрачјето на соодветната комунална заедница за 
социјално осигурување на работниците. 

Придонесот од претходниот став се пресметува 
на месечниот износ на стипендијата по стопа пре-
сметана на нето лични примања. 

и 
За лицата кои по завршеното школување се на-

оѓаат на обавезна практична работа или на добро-
волна практика (волонтери), кои не примаат личен 
доход, а работат со полно работно време се плаќа 
придонес во постојан месечен износ од 21,20 за 
здравствено осигурување и 25,60 динари за инвалид-
ско и пензиско осигурување. 

Ш 
Придонесите за здравствено и инвалидско оси-

гурување во постојани месечни износи се плаќаат: 
1) за учениците во стопанство и ученици во 

стручните училишта со практична обука, како и за 
учениците во стручните училишта за време на про-
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изводна работа 10,60 динари за здравствено осигу-
рување и 8,00 динари за инвалидско осигурување; 

2) за учениците во стручните училишта и сту-
дентите во виши стручни школи, високи школи, 
факултети и умеанички академии кога вршат прак-
тична работа во врска со наставата 4,25 динари за 
здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалид-
ско осигурување; 

3) за лицата редовно пријавени на надлежниот 
завод за запослување на работниците во смисла на 
член 13 став 1 точка 3 од Основниот закон за здрав-
ствено осигурување 23,40 динари за здравствено 
осигурување и 11,70 динари за инвалидско осигуру-
вање; 

4) за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции на кои се осигурени за сите случаи 
на инвалидност 10,60 динари за здравствено осигу-
рување и 11,80 динари за инвалидско осигурување; 

5) за лицата на работа кои учествуваат во орга-
низирани јавни работи и во младински работни 
акции на кои не се осигурани за сите случаи на 
инвалидност 4,25 динари за здравствено осигуру-
вање и 8,00 динари за инвалидско осигурување; 

6) за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работи на кои работат најмалку 6 часа днев-
но 10,60 динари за здравствено осигурување и 8,00 
динари за инвалидско осигурување; 

7) за лицата што ќе претрпат повреда како уче-
сници во определени јавни акции, или во врше-
њето на определени јавни функции или должности, 
ако според прописите за инвалидското осигурување 
за времето на таквата активност се осигурени за 
случај на инвалидност предизвикана со несреќа на 
работа 4,25 динари за здравствено осигурување и 8,00 
динари за инвалидско осигурување; 

8) за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обзг-
ка — на логорување 10,60 динари за здравствено 
осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигуру-
вање; 

9) за југословенски државјани кои, согласно по-
стојните прописи, се упатени во странство заради 
учење односно здобивање со практика 21,20 динари 
за здравствено осигурување и 8,00 динари за инва-
лидско осигурување. 

IV 
Придонес за здравствено осигурување во посто-

јан месечен износ се плаќа: 
, 1) за лица) редовно пријавени на надлежниот 

завод за запослупање на работниците осигурени по 
одредбите по член 16 став 1 точка 5 од Основниот 
закон за здравствено осигурување 10,60 динари; 

2) за лица кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација, што ги организира 
Заводот за запослување на работниците 8,50 динари; 

3) за лицата страни државјани за време на 
школување, стручно усовршување или постдиплом-
ски студии во Југославија, кои поради тоа го пре-
кинале работниот однос ако за тоа време примаат 
стипендија 21,20 динари; 

4) за лицата кои организацијата пред воспоста-
вувањето на работен однос ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во други организа-
ции .заради стручно оспособување или усовршува-
ње 21,20 динари; 

5) за ученици во гимназиите за време на произ-
водна работа 10,60 динари; 

6) за учениците во гимназиите кога вршат прак-
тична работа во врска со наставата 4,25 динари; 

7) за лица кои се на изведување обука во од-
редите на предвојничката обука 4,25 динари; 

8) за брачниот другар односно родител, осигуре-
ни по член 23 точка 2 од Основниот закон за здрав-
ствено осигурување и за родители осигурени по 
^тлен 25 став 2 од Основниот закон за здравствено 
осигурување 15,40 динари; 

9) за иселениците — повратници додека се ре-
довно пријавени на надлежниот завод за з а б о л у -
вање на работниците 10,60 динари, 

10) за уживателите на илинденска пензија 23,00 
динари; 

11) за носители на Илинденска споменица, кои не 
уживаат илинденска пензија 15,40 динари. 

V 
За лицата кои се наоѓаат во југословенската на-

родна армија, на воена вежба или отслужување на 
воениот рок, на кое, стапиле во рок од 30 дена по 
престанокот на работниот однос, придонесот за ин-
валидско осигурување се плаќа во постојан месе-
чен износ од 14,00 динари. 

VI 
Придонесите за лица опфатени со оваа одлука 

се пресметуваат и плаќаат месечно назад. 
Ако придонесот се уплатува за време помалку 

од еден месец, за секој календарски ден се пресме-
тува 1/30 од придонесот определен со оваа одлука. 

VII 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за стопите и износите на 
придонесот за социјално осигурување на одделните 
категории лица вон работен однос осигурени според 
прописите за социјално осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр.27/63, 32/63 и 22/64). 

ЛДЛ 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе применува од 1 јану-
ари 1967 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-4913/1 
26 декември 1966 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 
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204. 
Врз основа на член 76 став 3 член 110 став 2 

член 174 став 1' и член 186 став 2 и 3 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работниците 
— Скопје, на седницата одржана на 26 декември 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ДОДАТОК НА ДЕЦА И ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ВО 
ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
За пресметување и плаќање на придонесите за 

социјалното осигурување и придонесот за додаток 
на деца, без оглед на износот на платата, се опре-
делуваат основици во постојани месечни износи и 
тоа: 

1. За лица запослени кај приватни работодава-
чи, во износи од: 

а) 480 динари за висококвалификувани работ-
ници и лица со висока или виша стручна спрема; 

б) 350 динари — за квалификувани работници 
и лица со средна стручна спрема; 

в) ЗОО динари — за полуквалификувани работ-
ници и лица со нижа стручна спрема, и 

г) 250 динари — за неквалификувани работници 
и лица без стручна спрема. 

2. За работници запослени како рибари кај при-
ватни работодавачи, што се занимаваат со речно и 
езерско рибарење, во износи од: 

а) 420 динари — за висококвалификувани ри-
бари; 

б) 330 динари — за квалификувани рибари; 
в) 290 динари — за полуквалификувани рибари, и 
г) 250 динари — за неквалификувани рибари. 
3. За домашните помошнички за извршената ра-

бота во редовно работно време, во износи од: 
а) 220 динари — за работници I категорија; 
б) 180 динари — за работници П категорија, и 
в) 140 динари — за работници Ш категорија. 
4. За земјоделски работници кај приватни ра-

ботодавачи, во износ од: 
а) 180 динари — за работници со практика на 

земјоделски работи над 1 година, и 
б) 140 динари — за работници со практика на 

земјоделски работи до 1 година. 

П 
Придонесите во постојан месечен износ се опре-

делуваат и тоа: 
1. За работници на неплатено отсуство: 
а) 38,50 динари — за здравствено осигурување; 
б) 53,35 динари — за инвалидско и пензиско оси-

гурување; и 
в) 37,15 динари — за додаток на деца. 
2. 97,00 динари — за здравствено осигурување на 

страните државјани во служба на меѓународни ор-

ганизации и установи, страни дипломатски и кон-
зуларни претставништва или во лична служба на 
странски државјани кои уживаат дипломатски иму-
нитет, во случај на групно доброволно здравстве-
но осигурување. 

Ш 
Придонеси за социјалното осигурување и при-

донесот за додаток на деца за осигурениците за кои 
се утврдени постојани основици за пресметување и 
плаќање на придонесите се пресметуваат и плаќаат 
по стопи пресметани на нето лични доходи односно 
примања. 

IV 
Основ за пресметување и плаќање на придоне-

сите за социјално осигурување и придонесот за до-
даток на деца за работниците кои се запослени ка-
ко рибари во рибарските стопански организации на 
речното и езерското риболовство и стопанските ор-
ганизации што се занимаваат со преработка (кон-
зервирање) на риба и за куќните настојници, пре-
ставува личниот доход пресметан во бруто износ. 

V 
Доколку за лицата со оваа одлука треба да се 

уплатуваат придонесите за социјално осигурување 
и придонесот за додаток на деца за време покусо од 
1 месец, за секој календарски ден во односниот пе-
риод се плаќа по 1/30 од пресметаниот и определе-
ниот месечен износ на придонесите. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува - од 1 
јануари 1967 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4907/1 

20 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

205. 
Врз основа на член 76 став 3 и член 110 став 2 

од Основниот закон за организација и финансира-
ње на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 26 декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ЛИЦА ВО РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУ-
РЕНИ САМО ЗА СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БО-
ЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА СО НЕСРЕЌА НА РА-
БОТА И ЗА СЛУЧАЈ НА ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРО-

ФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 
I 

За лицата во работен однос со работно време 
покусо од половината од полното работно време, 
пропишано за работи на кои тие работат, придоне-
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сот за здравствено осигурување се определува во 
постојан месечен износ од 3,50 динари. 

II 
Придонесот за инвалидско осигурување се опре-

делува во постојан месечен износ и тоа: 
1) 6,50 динари — за работници кои работат со 

работно време покусо од половината од полното ра-
ботно време, пропишано за односната работа; 

2) 7,50 динари — за лица запослени како ужи-
ватели на старосна пензија здобиена врз основа на 
пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 35 го-
дини (жени) или соодветен стаж, што се смета како 
полн пензиски стаж. 

III 
Доколку за лицата од оваа одлука треба да се 

уплатуваат придонеси за социјално осигурување за 
време покусо од еден месец за секој календарски 
ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од опреде-
лениот месечен износ на придонесот. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за износот на придоне-
сите за социјално осигурување на лица осигурени 
само за случај на повреда или болест предизвикана 
со несреќа при работата и за случај на заболување 
од професионална болест („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/65). 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1967 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02,-4906/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

206. 
Врз основа на член 136 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците — 
Скопје, на седница одржана на 26 декември 1966 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛА-
ЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА-
ТА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1967 ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравствена заштита на ужива-

телите на пензија, како и на уживателите на при-
времена пензија или инвалиднина, во смисла на 
член 147 од Основниот закон за пензиско осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65 и 
14/66), се определува во постојан месечен износ од 
32,00.— динари. 

II 
Придонесот за здравствена заштита на ужива-

телите на инвалиднина по прописите за инвалид-
ското осигурување, осигурени само за случај на ле-
кување во врска со повреда или болест што пре-
дизвикала телесно оштетување по кое им припаѓа 
право на инвалиднина (член 20 став 2 од Основниот 
закон за здравственото осигурување), се опреде-
лува во постојан месечен износ од 8,00 динари. 

III 
Стопата на придонесот за здравствена заштита 

на југословенските државјани кои примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странски но-
сители на социјалното осигурување, додека престо-
јуваат на територијата на Југославија, како и ужи-
ватели на пензии од странски носители на соци-
јалното осигурување, кои спрема меѓународните 
договори имаат право на здравствена заштита до-
дека престојуваат на територијата на Југославија 
(член 18. точка 4. и 5. од Основниот закон за здрав-
ствено осигурување), се определува во височината 
од 8,4% од нето износот на пензијата односно инва-
лиднината пресметана во динари според важеч-
киот курс. 

IV 
Придонесот од точката I и II на оваа одлука се 

пресметува месечно назад и тоа најдоцна до 7 во 
месецот за изминатиот период (кумулативно) врз 
основа на просечниот број на уживателите на пен-
зија и инвалиднина односно на уживателите на 
привремена пензија или инвалиднина утврден спо-
ред податоците на Републичкиот завод за социјал-
но осигурување. Доколку пензијата на лицата од 
точка I на оваа одлука е исплатена за покус пе-
риод од еден месец, придонесот се плаќа во полн 
износ. 

Лицата од точката Ш на оваа одлука придоне-
сот за здравствената заштита го плаќаат сами, во 
полза на фондот за здравственото осигурување на 
комуналната заедница на социјалното осигурување 
на работниците на чие подрачје имаат пребива ли-
гите. Обврската за плаќање на придонесот стасува 
на првиот ден во месецот. 

V 
Републичкиот завод за социјално осигурување 

е должен пресметаниот придонес да го уплати во 
полза на фондовите за здравственото осигурување 
на соодветни комунални заедници на социјалното 
осигурување најдоцна до 10 во месецот за измина-
тиот период. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-4901/1 
26 декември 1966 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 
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207. 
Врз основа на член 174 од Основниот закон за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65 
и 29/66), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Скопје, 
на седницата одржана на 26 декември 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА 

1967 ГОДИНА 

I 
Придонесот за додаток на деца на уживателите 

на пензија за 1967 година се определува во посто-
јан месечен износ од 25,30 динари по уживател 
на пензија. 

П 
Придонес се пресметува и плг(ќа на товар на 

фондот за инвалидско и пензиско осигурување на 
чиј товар се исплатува пензијата во роковите и на 
начин предвиден за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравствената заштита на уживате-
лите на пензија односно привремена пензија или 
инвалиднина. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4905/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

208. 
Врз основа на член 117 од Основниот закон за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65 
и 29/66), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Скопје, 
на седницата одржана на 26 декември 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за делот на основниот и додатниот придонес на 
Фондот ка инвалидското и пензиското осигуру-
вање кој во 1967 година им припаѓа на комунал-
ните заедници за социјално осигурување на работ-
ниците на име надоместок на фондовите за здрав-

ственото осигурување за трошоците на 
професионалната рехабилитација и за-
пекувањето на инвалидите на трудот 

X 

На име надоместок за трошоците на профисио-
надната рехабилитација и запослување на инва-
лидите на трудот на фондовите за здравственото 

осигурување на комуналните заедници за социјал-
но осигурување на работниците во 1967 година им 
припаѓа дел од 1,66% од износот на остварените 
приходи со основниот и додатниот придонес (член 
112 точка 1 на Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување) за 
инвалидското и пензиското осигурување на под-
рачјето на поодделни комунални заедници* 

П 
Оваа одлука влегува во сила со .денот наЈ обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4904/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

209. 
Врз основа на член 134 став 4 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/66, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работ-
ниците Скопје, на седницата одржана на 26 декем-
ри 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН 

ОДНОС ВО СТРАНСТВО 

I 
Обврзници на придонесот — Југословенски др-

жавјани, кои стапиле во работен однос во стран-
ство по основ на меѓународниот договор или по 
одобрение на надлежниот орган, а здравствено се 
осигурени ка ј странскиот носител на осигурување-
то во смисла на член: 14 став 2 од Основниот за-
кон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/62 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 
15/65 и 29/66), плаќаат посебен придонес за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесното' се-
мејство кои престојуваат во Југославија во посто-
јан месечен износ од 16,00 динари по еден член 
на семејството. 

II 
Обврзниците на придонесот се должни придо-

несот од точка I на оваа одлука да го плаќаат од-
напред во полза на собирната сметка на комунал-
ниот завод за социјално осигурување, односно фи-
лијалата на комуналниот завод за социјално оси-
гурување, за сметка на комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците на чие 
подрачје членовите на семејството имаат постојано 
пребивалиште. 
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ш: 
* ^ Со денот на ' применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за височината на 
посебниот придонес за здравствено осигурување 
на членовите на потесното семејство за југословен-
ските државјани кои стапиле во работен однос во 
странство по основ на меѓународен договор или по 
одобрение од. надлежниот орган, а не се осигурени 
според Законот за здравствено осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/65). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето вр „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1967 година. 
СОБРАНИЕ НА - РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4902/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

210. 
Врз основа на член 90 став 2 и член 93 од Ос-

новниот закон за (организацијата и финансирање-
то на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" број 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на ре-
публичката 'заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје на својата седница одр-
жана на 26» декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО 1967 ГОДИНА 

I 
Задолжително здравствено реосигурување (во 

натамошниот текст — реосигурување), според оваа 
одлука, се спроведува за следните ризици: 

1. Заболување од ТБЦ; 
2. Заболување од душевни болести; 
3. Поголем брод на запослени жени — осигу-

реници; 
4. Поголем број членови нај семејство; и 
5. Поголеми расхода за здравствена заштита 

како последица на елементарни несреќи и масовни 
епидемии. 

II 
Како случаи опфатени; со реосигурувањето во 

смисла на точката I на оваа одлука се сметаат: 
1) секој отсутен ден од работа поради заболу-

вање од ТБЦ, почнувајќи од 31-от ден на лекува-
њето; 

2. Секој болнички ден на лекување во специ-
јални болници за душевни болести, почнувајќи од 
61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на 
специјалната болница зЦ календарската година; 

3) секој осигуреник-жена, односно член на се-
мејство преку републичкиот просек утврден во 
календарската година на основа званичните ста-
тистички показатели. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи на 
здравствена заштита како последица на елемен-
тарни непогоди и масовни епидемии, го утврдува 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците. 

III 
За реосигурување се плаќаат премии. 
Премиите се плаќаат според Тарифата на пре-

миите за задолжително здравствено реосигуру-
вање. 

IV 
Височината на надоместокот за поодделни! слу-

чаи на реосигурување од точка I под 1—5 се утвр-
дува: 

1) во износ од 16,00 динари за секој отсутен 
ден на заболување од ТБЦ, почнувајќи од 31-от 
ден на лекувањето; 

2) во 100%-тен износ на трошоците на болнич-
кото лекување во специјални болници за душевни 
болести, почнувајќи од 61-от ден на' лекувањето;4 

3) во износ од 122,00 динари годишно за' секој' 
осигуреник — жена над републичкиот просек; 

4) во износ од 91,60 динари годишно за секој 
член на семејството над републичкиот просек. 

Височината на надоместокот, за случаите на 
реосигурување од точка I под 5, ја утврдува Со-
бранието на Републичката заедница ца социјалното 
осигурување на работниците1. 

V ( 

Надоместоците определени во точката IV под 
1—4 од оваа одлука се зголемуваат за процент за 
кој приходите од основниот придонес за здрав-
ствено осигурување кај поодделни комунални за-: 
едници во просек по еден активен осигуреник. се 
помали од републичкиот просек на тие приходи, 
Ве случај кога тие приходи кај поодделни кому-
нални заедници во просек на еден активен осигу-
реник се поголеми од републичкиот просек, надо-
местоците определени во точка IV од 1—4 се нама-, 
луваат за процентот за кој приходите кај поодделни 
комунални заедници го надминуваат републичкиот 
просек. : 

, Приходите од основниот придонес за здрав-
ственото осигурување ќе се пресметуваат по един-
ствена стопа на основниот придонес од 5,60%. / 

VI 
Барањето на надоместоци од фондот за задол-

жително здравствено реосигурување го поднесуваат 
комуналните заводи за социјално осигурување по 
истекот на секое календарско тримесечје. 

Барањата на надоместоците се поднесуваат за 
секоја пооделна комунална заедница на социјал-
ното осигурување. 

VII 
Надоместоците од фондот за задолжително 

здравствено реосигурување од точката IV од 1—1 
ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје 
за целиот период од почетокот на годината. 
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VIII 
Поблиски упатства за начинот на спроведува-

њето на оваа одлука, ќе донесува Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4898/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

211. 
Врз основа на членот 91 став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал,-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 157/65 и 29/66), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на својата седница (одржана на 26 
декември 1966 година, донесе 

Т А Р И Ф А Н А П Р Е М И И Т Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

I 
Премиите за реосигурување на ризици во 

здравственото осигурување определени; со Одлука-
та за спроведување на задолжително здравствено 
реосигурување на работниците во 1967 година, се 
пресметуваат и се уплатуваат по отопите опреде-
лени со оваа тарифа. 

II 
Премиите за задолжително здравствено реоси-

гурување (во натамошниот текст: премии за рео-
сигурување) изнесуваат: 

1. 2,06% за реосигурување на ризици што . на-
стануваат во случај на заболување од ТБЦ; 

2. 1,08% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на поголем број денови на ле-
кување во болници за душевни болести; 

3. 0,25% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на поголем број запослени 
жени — осигуреници; 

4. 2,72% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на поголем број членови на 
семејства, и 

5. 0,11% за реосигурување на ризици што на-
стануваат како последица на елементарни непого-
ди и. масовни епидемии. 

III 
Премиите за реосигурување се пресметуваат од 

основицата што ја сочинува основниот придонес 
за здравствено осигурување, пресметан по един-
ствена стопа на основниот придонес од 5,60%. 

IV 
Премиите за реосигурување по отопите опре-

делени со оваа тарифа се пресметуваат месечно. 
Конечна пресметка на премиите се врши на крајот 
на годината со завршната сметка. 

V 
Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО' ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-4899/1 

26 декември 1966 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

212. 
Врз основа на член 33 став 3 од Основниот за-

кон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/65 и 29/66), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје, на седницата одржана на 26 
декември 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС 
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ-

ТЕ ЛЕКОВИ ВО 1967 ГОДИНА 

I 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен лековите за чија приме-
на е потребна непосредна интервенција на стру-
чен здравствен работник, осигуреното лице плаќа 
по 1,50 динари по издаден лек во аптека или дру-
га здравствена установа на територијата на СР 
Македонија, без оглед на цената на лекот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето' во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-4903/1 
26 декември 1966 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Момчило Марковски, е. р. 

213. 
Врз основа на член 113 став 1 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр-. 
24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работ-
ниците — Скопје, на седницата одржана на 25, 
XI. 1966 година, донесе 
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О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за определување 
гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои 
може да се определи додатен придонес за инва-
лидско и пензиско осигурување за покривање тро-
шоците за инвалидското осигурување и утврдува-
ње на критериумите за определување височината 

на придонесот 
I 

Во Одлуката за определување гранки, групи 
односно подгрупи на дејности во кои може да се 
определи додатен придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување за покривање на трошоците за 
инвалидското осигурување и утврдување на крите-
риумите за определување висината на придонесот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65) во точката I 
се вршат следните, дополнувања: 
1) во областа 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО, 
се додаваат следниве групи: 

Хидроелектрани 
Рудници на железо 
Претпријатија за производство- на 
режана граѓа и плочи 
Претпријатија за производство) на 
финални производи од дрво; 
Претпријатија за производство на 
предива и тканини од природна и 
вештачка свила; 
Претпријатија за преработка на 
овошје, зеленчук, месо и млеко". 

2) ово областа 2. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО, 
се додава група: 

„213 —10 Водостопански организации". 
3) во областа 4. ГРАДЕЖНИШТВО, се додава 
група: 

„412 — 30 Претпријатија за хидроградба". 
4) во" областа 5. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ, се дода-
ва група: 

„515 — 20 Претпријатија за патишта". 
5) во областа 6. ТРГОВИЈА И УГИСТИТЕЛСТВО', 
се додава група: 

„611 — 30 Претпријатија и дуќани во тргови-
јата на мало со мешани стоки". ѕ 

6) во областа 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА ДЕЈ-
НОСТ, се додава групата: 

„911 — 70 Виша и висока школа и факултети 
915 — 70 Медицински центри". 

По областа 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА 
ДЕЈНОСТ, се додава: 

„Област 10. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
И ДРЖАВНИТЕ! ОРГАНИ И СЛУЖБИ и група: 

015 —10 Органи на власта и управата". 

Л 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-4593/1 
25 ноември 1966 година 

Скопје Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

Врз основа на чл. 3 од Правилникот за специ-
јализација на здравствените работници од прва гру-
па, а по претходно дадената согласност од Секрета-
ријатот за народно здравје и социјална политика на 
СРМ, Советот на Медицинскиот центар во Титов 
Велес 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на лекари за специјализација по 

следните специјалност: 
1. Еден лекар за физикална медицина и реха-

билитација 
2. Еден лекар за физиологија 
3. Еден лекар за неуропсихијатрија 
4. Еден лекар за инфектологија 
5. Еден лекар за офталмологија 
УСЛОВИ: Сите кандидати од точка 1 до 5 треба 

да ги исполнуваат условите од член 2 од Правил-
никот за специјализација на здравствените работ-
ници од прва група а имено: да имаат најмалку 3 
години работен стаж во здравствени установи и по-
ложен стручен испит и кои во* таа мера знаат еден 
странски јазик (француски, англиски, руски, нем-
ски или италијански) што да можат да ја следат 
странската стручна литература. 

Молбите таксирани со 0,50 нови динари и по-
требната документација за работен стаж, стручен 
испит и потврда! за знаење на странски јазик да се 
доставуваат до Медицинскиот центар — Т. Велес. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од објаву-
вањето во „Службен весник на СР Македонија". 

Молбите без потребната документација нема да 
се земаат во обзир при разгледувањето. (1816) 

СОДРЖИНА 
Страна 

182. Указ за прогласување на Законот за уче-
ниците во стопанството — — — — — 577 
Закон за учениците во стопанството — 577 

183. Указ за прогласување на Законот за оп-
ределување повластици во јавниот пат-
нички сообраќај — — — — — — 580 
Закон за определување повластици во 
јавниот патнички сообраќај — — — 580 

184. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
Републичкиот фонд за социјални уста-
нови— — — — — — — — — — 58! 
Закон за изменување и дополнување на ' 
Законот за Републички фонд за социјал-
ни установи — — — — — — — — 581 

185. Указ за прогласување на Законот за ви-
сината на надоместоците за ветеринарно-
санитарните прегледи и на таксата за 
уверение за здравствената состојба на до-
битокот — — — — — — — — — 581 
Закон за висината на надоместоците за 
ветеринарно-санитарните прегледи и на 
таксата за уверение за здравствената сос-
тојба на добитокот — — — — — 582 
Тарифа за висината на надоместоците за 
ветеринарно-санитарни прегледи и за так-
сата за уверение за здравствената сос-
тојба на добиток — — — — — — 582 

486. Указ за прогласување на Законот за кра-
иштата чиј развиток ќе се кредитира со 
средствата на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот стопански развиток 

,111 — 10 
114—10 
122 — 10 

122 — 20 

124 — 40 

127 — 30 
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— — 584 • 

584 

584 

584 

584 

585 

на недоволно развиените краишта 
Закон за краиштата чиј развиток ќе се 
кредитира со средствата на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените 
краишта — — — — — — — — 

187. Указ за прогласување на Законот за оп-
ределување на процентот и банката кај 
која се депонираат средствата за изград-
ба на електроенергетски објекти — — 
Закон за определување на процентот и 
банката кај која се депонираат средствата 
за изградба на електроенергетски објекти 

188. Одлука за пренесување на средства во 
Резервниот фонд на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 

189. Одлука за пренесување правата и долж-
ностите на инвеститор за инвестиционите 
работи на довршувањето континенталниот 
дел на Јадранскиот пат на територијата 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — 

190. Одлука за пренесување правата и долж-
ностите на инвеститор за инвестиционите 
работи за довршувањето изградбата на 
пругата Гостивар — Зајац — Кичево со 
крак Зајас — Тајмиште — — — — 

191. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за измени на одлуката за отопите на 
додатниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување за покривање на зго-
лемените обврски на инвалидското и пен-
зиското осигрување, поради сметањето на 
стажот на осигурувањето со зголемено 
траење и намалувањето на старосната 
граница за 1966 година —- —- —, — — 585 

192. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за 
1967 година — — — — — — 

193. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за} отопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско- осигурување за 
покривање на зголемените обврски на ин-
валидското и пензиското осигурување по-
ради сметањето на стажот на осигурува-
њето со зголемено траење и смалувањето 
на старосанта граница за 1967 година — 

194. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за отопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурвуање за 
покривање на трошоците за инвалидско 
осигурување кои го надминуваат опреде-
лениот просек на трошоците на тоа оси-

гурување за 1967 година — — — — — 
195. Одлука за давање согласност на Одлука-

та за стопата на придонесот за додаток 
на деца за 1967 година — — —. — — 

196. Одлука за измени на Одлуката за отопи-
те на додатниот придонес за инвалидско 
и пензиско осигурување за покривање на 
зголемените обврски на инвалидското и 
пензиското осигурување поради сметање-
то на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и намалувањето на старос-
ната граница за 1966 година — — — 

197. Одлука за стопата на основниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурува-
ње за 1967 година — — — — — — 

198. Одлука за стоките на додатниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурува-
ње за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигурува-
ње поради сметањето на стажот на оси-
гурувањето со зголемено траење и смалу-

594 

—• 583 вање на старосната граница" за 1967 го-
дина — — — — — — — — — 587 

199. Одлука за стопите на додатниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурува-
ње за покривање на трошоците за инва-
лидско осигурување што го надминуваат 
определениот просек на трошоците на тоа 
осигурување за 1967 година! — — — 588 

200. Одлука за стопата на придонесот за до-
даток на деца за 1967 година — — — 591 

2011. Одлука за користење на остатокот на 
издвоените средства за закрепување на 
пензионерите во 1966 година — — — 591 

202. Одлука за користење на средствата од 
Фондот за станбени потреби на пензи-
онерите и инвалидите на трудот — — 591 

203. Одлука за основиците и постојани изно-
си на придонесите за социјално осигуру-
вање на одредени категории лица вон 
работен однос — осигурени по прописите 
за социјалното осигурување — — — 592 

204. Одлуказа постојани основици за пресме-
тување и плаќање на придонесите 'за со-

цијалното осигурување и придонесат за до-
даток на деца и за придонесите во пос-
тојани износи за одделни; категории оси-
гуреници — —1 — — — — — — 594 

205. Одлука за придонесите за социјално 
осигурување за лица во- работен однос 
осигурени само за случај на повреда или 
болест предизвикана со несреќа на ра-
бота и за случај на заболување од про-
фесионлна * болест — — — — — — 

206. Одлука за височината, пресметувањето и 
плаќањето на придонесот за здравстве-
ната заштита на уживателите на пензија 
и инвалиднина за 1967 година — — — 595 

207. Одлука за износот на придонесот за до-
даток на деца на уживателите на пензија 
за 1967 година — — .— — — ,— — 596 

208. Одлука за делот на основниот и додат-
ниот придонес на Фондот на инвалидско-
то и пензиското осигурување Кој во 1967 
година им припаѓа на комуналните заед-
ници за социјално осигурување на ра-
ботниците на име надоместок на фондо-
вите за здравственото осигурување за 
трошоците на професионалната рехаби-
литација и заболувањето на инвалидите 
на трудот — — — — — — — — 596 

209. Одлука за височината на посебниот при-
донес за здравствено осигурување на 
членовите на семејствата на Југословен-
ските државјани што стапиле во работен 
однос во странство^ — — — — — — 596 

210. Одлука за спроведување на задолжител-
но здравствено реосигурување на ра-
ботниците во 1967 година — — — —* '597 

211. Тарифа на премиите за 'задолжително 
здравствено реосигурување на работни-
ците за 1967 година — — —̂ — — 598 

212. Одлука за височината на постојаниот из-
нос на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на издадените 
лекови во 1967 година — — — — — 598 

213. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување гранки, групи односно 
подгрупи на дејности во кои може да се 
определи додатен придонес за инвалид-
ско и дензиско осигурување за покри-
вање трошоците за инвалидското осигу-
рување и утврдување на критериумите 
за определување височината на придо-
несот — — — — — — — — — 
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586 

587 

587 

599 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
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