
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 1 ноември 1971 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

226. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка на 
Републичкиот буџет за 1970 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 октомври 1971 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 29 октомври 1971 година. 

Број 03-3571 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 

I ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Во 1970 година остварените приходи, нивниот 
распоред и потрошените средства изнесуваат и тоа: 

Вкупен износ на остварените приходи 
според билансот на приходите на Ре-
публичкиот буџет 379.601.979 

Вкупен износ на извршениот распо-
ред на приходите на Републичкиот бу-
џет 344.425.807 

Извршени расходи за други потреби 
на Републиката 32.061.572 

Издвоени средства на посебна сметка 
кај Службата на општественото книго-
водство 2.967.069 

Остварен вишок по основ на непо-
трошени средства од средствата за по-
себни намени 147.531 

Член 2 

Вишокот по основ на непотрошените средства 
од средствата за посебни намени во износ од 
147.531 динари се внесуваат во Резервниот фонд на 
СР Македонија. 

Член 3 

Остварувањето на приходите по Републичкиот 
буџет и нивниот распоред по основни намени е 
даден во следниот преглед на извршувањето на би-
лансниот дел од буџетот за 1970 година. 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ 
I ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 
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I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 

ВИД 1 - ПРИДОНЕСИ 
11 111 Придонес од личниот доход од работен однос 19 378.866 17.443.609 17.443.609 

112 Учество во приходите од придонесот од личниот 
доход од работен однос на пошироката општестве-
но-политичка организација 17.075.928 17.614.038 17.614.038 

113 Придонес од личен доход од работен однос по 
додатна стопа на примањата на запослените пен-
зионери и продолжена работа 10.000.000 9.669.000 9.669.000 
Вкупно формата на приходи 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 6 . 4 5 4 . 7 9 4 44.726.647 44.726.647 

12 121 Придонес од личен доход од земјоделска дејност 4.480.000 3.797.695 3.797.695 
ВКУПНО ВИДОТ 1 ПРИДОНЕСИ: 50934.794 48.524.342 48.524.342 

1 2 3 4 5 6 



Стр. 618 - Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1 ноември 1971 

ВИД 2 - ДАНОЦИ 

21 211 Републички данок на промет на стоки на мало 21.002.000 25.684.987 25.684.987 
214 Учество во сојузниот данок на промет на стоки 

на мало ' ^41.785.000 41.785.000 47.641.013 
ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ: 62.787.000 73.326.000" " 73.326^000 

ВИД 6. - ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 
РАЗНИ ПРИХОДИ 

62 Други разни приходи 200.000 ^431 .645^^431 .645 
ВКУПНО ВИДОТ 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ 

И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ:^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 200.000 431.645 431.645 

ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

71 712 Општи дополнителни средства во определен износ 243.867.000 243 867.000 243.867.000 
72 722 Наменски дополнителни средства во определен 

износ 12.774.730 12,774.730 12.774.730 
ВКУПНО ВИДОТ 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА: 256.641,730 256.641.730 256.641.730 
ВИД "9"ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

92 Наплатени приходи од поранешни години 400.000^^^67^,262 678.262 

ВКУПНО ВИДОТ 9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА ^ ^ 4 0 0 . 0 0 0 ^ ^ 6 7 8 . 2 6 2 678.262 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД: 
(видови 1 до 9) ^ ^ ^ ^ „ „ , 370.963.524 379.601.979 379.601.979 

II РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
Основна намена 01 — Дејност образование и вос-
питување 

01—2 Средства распоредени во определен износ 555.860 575.432 575.432 
01—2—3 За Републичката заедница на образованието ^ 4.622.000 4.622,000 4.622.000 

Вкупно основна намена 0 1 : ^ ^ ^ ^ ^ 5.177.860 5.197.432 ^5.197.432 

Основна намена 02 — Научна дејност 

02—1 Средства распоредени во проценти од сите или од 
одделни приходи 6.095.885 6.348.223 6.348.223 

02—2 02—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 915.000 933.400 933.400 

02—2—2 Средства за распоредени во определен износ за 
посебни намени 425.000^^ 425 ООО ^425.000 

Вкупно основна намена 0 2 : ^ ^ ^ ^ ^ ^7.435.885 7.706.623 7.706Л523 
Основна намена 03 — Културно просветна дејност 

03—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 7.212.876 7.511.111 7.511.111 

03—2 03—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 6 654.900 6.831.888 6.831.888 

03—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени ^2.570.700^^2.363.991 2.353.991 

Вкупно основна намена 0 3 : ^ ^ ^ 1 6 . 4 3 8 . 4 7 6 16.706.990 16.706.990 
Основна намена 04 — Социјални грижи 

04—1 04—1—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 750.544 781.613 781.613 

04—2 04—2,—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност " 2.771.000 2,932.900 2.932.900 

04—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени 22.891^000 22.268.724^22.268.724 

Вкупно основна намена Ј)4: 26.412^544 25.983.237 25.983^237 
Основна намена 05 —- Здравствена заштита 

05—2 05—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени З.С20.000 3.919.888 3.919^888 

Вкупно основна намена 0 5 : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 920.000 3.919.888 3.919.888 
Основна намена 07 —- Работа на државните органи 

07—2 07—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 66.280.918 69.959.427 69.959.427 

07—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 23.416.750 26.196.853 26.196.853 

07—2—3 Средства распоредени во определен износ за на-
мени што не можат да се распоредат по дру-
гите основни намени 1.100.000 1.042.046 1.042.046 

Вкупно основна намена 07: 90.797.668 97.198.326 97.198.326 

1 2 3 4 5 6 
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Основна намена 09 — општи дополнителни средства 
за други општествено политички заедници 

09—2 Средства распоредени во определен износ 104.261.800 104.261.800 104.261.800 
Вкупно основна намена 09: ^ ^ ^ " 104.261.800 104.261.800 104.261.800 

Основна намена 10 — наменски дополнителни сред-
ства за други општествено политички заедници 

10—2 Средства распоредени во определен износ ^^48.018.000 48.018.100^^48.018.100 
Вкупно основна намена 1 0 : ^ ^ ^ 4 8 . 0 1 8 . 0 0 0 48.018.100 48.018.100 

Основна намена 13 — дејност на општествено-по-
литичките организации и здруженијата на граѓани 

13—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 13.084.049 13.611.505 13.611.505 

13—2 Средства распоредени во определен износ ^ 4.502.000 4,501.849 4.501.849 
Вкупно основна намена 13: " 1 7 - 5 8 б - 0 4 9 „ 18.113.354 18.113.354 

Основна намена 14 — нестопански инвестиции 
14—2 14—2—21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушта вложувања 6.412.000 5.890.082 5.890.082 
14—2—22 Средства распоредени во определен износ за от-

плата на ануитети 3.790.000 ^ 3.401.876 ^3.401.876 
Вкупно основна намена 14: ^ ^ 10.202.000 9.291.958 9.291.953 

Основна намена 16 —- Интервенции во стопанството 
16—2 16—2—21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушта вложувања ^ ^ 3 . 6 4 0 0 0 0 ^ 2 . 6 4 6 . 8 3 8 2.646.838 
Вкупно основна намена 16:^ ^ ^ ^ 3.640.000 ^2.646.838 2.646.838 

Основна намена 17 — Буџетски обврски од по-
ранешните години 

17—2 Средства распоредени во определен износ 240.546 99.000 99.000 
Вкупно основна намена 17: ^ 240.546 ^ ^ 99.000 99.000 

Основна намена 18 издвојување во резервниот фонд 
18—2 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни видови ^1.830.596^^!-906.373^^1.906.373 
Вкупно основна намена 1 8 : ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 8 3 0 . 5 9 6 1.906.373 1.906.373 

Основна намена 19 — Нераспоредени приходи (те-
кушта буџетска резерва) 

19—2 Средства распоредени во определен износ ^^4.000.000 ЗЛЅ75.888 3.375.888 
Вкупно основна намена 1 9 : ^ ^ ^ ^ ^4.000.000 3.375.888 3.375.888 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ" И НЕРАСПОРЕДЕНА 
ПРИХОДИ (Основна намена 01 до 19) ̂ ^ ^ ^ 3 3 9 . 9 6 1 . 5 2 4 344.425.807 344.425.807 
Средства распоредени во општиот дел на буџетот 
во општ износ 
- Републичка заедница на образование, за инве-

стиции во образованието 8.000.000 7.735.200 7.735.200 
- Републичка заедница на запослувањето 2.000.000 1.933.800 1.933.800 
- За изградба на културни домови 4.200.000 4.731.523 4.731.523 
- За учество во обновата на Дебар 8.866.000 12.033.000 12.033.000 
- За останати републички потреби ^^7.936ЛШ0 5.628.049 5.628.049 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ П Р И Х О Д И : ^ ^ ^370.963.524" 376.487.379 376.487.379 
Издвоени средства на посебна сметка1) 2.967.069 2.967.069 

Остварен вишок по основ на непотрошени средства 
за посебни намени 147.531 147.531 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕ-
НИ С Р Е Д С Т В А : ^ ^ ^ ^ 370.963.524 379.601.979 379.601.979 

!) Од издвоените средства на посебна сметка во износ од 2.967.069 динари е повратена на 
општините износ од 1.900 илјади динари, така да салдото изнесува 1.214,6 илјади динари. 

П ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 

Предвидениот и извршениот распоред на при-
ходите, изнесени во Посебниот дел на завршната 
сметка за извршување на Републичкиот буџет за 
1970 година ќе се отпечати како посебен додаток 
во „Службен весник на СРМ", во бројот во кој ќе 

се објави овој закон и ќе претставува составен 
дел на овој закон. 

Член 5 

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

1 2 3 4 5 6 
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227. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за заеднички резерви на здравствените работни 
организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 октомври 1971 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година. 

Број 03-3572 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 

РЕЗЕРВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
За обезбедување на средства за санација на 

здравствените работни организации, се формира 
Републички фонд за заеднички резерви на здрав-
ствените работни организации (Фонд). 

Член 2 
Здравствените работни организации (вложувачи) 

се должни да издвојуваат од својот доход сред-
ства за Фондот согласно со одредбите на овој за-
кон. 

Средствата на доходот од претходниот став се 
сметаат како средства на деловниот фонд издво-
ени за посебни општествени намени и за времето 
додека се издвоени се изземаат од основицата за 
плаќање на обврски на средствата на деловниот 
фонд. 

Член 3 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 
Фондот има свој статут. 

Член 4 
Приходи на Фондот се: 
1. средствата што здравствените работни ор-

ганизации ги издвојуваат според одредбите на овој 
закон; 

2. средствата што на Фондот му ги отстапуваат 
Републиката и општините, работните и други ор-
ганизации; 

3. средствата од кредити; 
4. средствата од каматата по дадените кре-

дити, каматата од орочените средства и други при-
ходи. 

Член 5 
Средствата од член 4, точка 1 на овој закон 

што ги издвојуваат вложувачите од својот доход 
се пресметуваат и уплатуваат по стапка од 1,25%. 
најдоцна 30 дена по усвојувањето на завршната 
сметка. 

Член 6 
Средствата на фондот се користат за сана-

ција на здравствените работни организации. 
Средствата на фондот, во рамките на санаци-

јата на здравствените работни организации, можат 

да се користат и за преквалификација и за други 
неопходни вложувања за запослување на вишо-
кот на работниците што се утврдени со санациона-
та програма. 

Член 7 
Право на користење на средствата од фондот 

имаат само вложувачите. 
Средствата на фондот се користат според про-

грамата што ја донесува Собранието на фондот. 
Член 8 

Средствата на Фондот можат да се одобруваат 
само во вид на кредит. 

Член 9 
Каматната стапка на кредитите дадени од сред-

ствата на Фондот не може да биде повисока од 
1% од каматната стапка што Фондот им ја плаќа 

на вложувачите на средствата. 
Фондот е должен да го определи рокот на вра-

ќање на кредитите и каматната стапка на таков 
начин кој ќе го овозможи навременото враќање 
на средствата на вложувачите. 

Член 10 
Средствата што од својот доход ги издвоиле 

вложувачите во Фондот, Фондот ќе им ги враќа во 
рок од 10 години, во 7 еднакви годишни ануитети, 
по истекот на 3 години од уплатата, со каматна 
стапка од 3% годишно. 

Член 11 
Каматата на издвоените средства во Фондот ќе 

се пресметува од денот на издвојувањето на сред-
ствата, по истекот на секоја година. 

Член 12 
Вложувачите, сразмерно со средствата што од 

својот доход ги издвоиле во Фондот, ќе учествуваат 
во распределбата на приходите што Фондот ќе ги 
оствари од своето работење. 

Член 13 
Со Фондот управуваат вложувачите. 
Во управувањето со Фондот учествуваат и 

претставници на Заедницата на здравствените ра-
ботни организации на СРМ, на Конференцијата на 
ССРНМ и на Републичкиот одбор на Синдикатот на 
работниците од општествените дејности. 

Органи на управување на Фондот се Собрание-
то и Управниот одбор. 

Член 14 
Составот, делокругот, начинот на изборот и 

разрешувањето, начинот на работењето и меѓусеб-
ните односи на органите на управување, се уреду-
ваат со статутот на Фондот. 

Член 15 
Статутот на Фондот го донесува Собранието на 

Фондот, а го потврдува Собранието на СРМ. 
Програмата и завршната сметка на Фондот му 

се доставуваат на увид на Собранието на СРМ. 

Член 16 
Финансиско-материјалните и административни-

те работи на Фондот ги врши Заедницата на здрав-
ствените работни организации на СРМ. 

Член 17 
Првото собрание на Фондот ќе го свика Заед-

ницата на здравствените работни организации на 
СР Македонија најдоцна до 31. ХП. 1971 година. 

Првото собрание на Фондот ќе го сочинуваат 
по еден претставник од сите здравствени работни 
организации во Републиката и претставници на 
организациите од член 13, став 2 од овој закон. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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228. 
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 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за социјална заштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 октомври 1971 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот со-
бор, одржана на 29 октомври 1971 година. 

Број 03-3573 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 

Во Законот за социјална заштита („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/70) член 87 алинеа прва во 
ред 2 наместо зборовите: „парични казни од соо-
браќајни и" треба да стојат зборовите: „50% од при-
ходите од паричните казни за сообраќајни прекр-
шоци, како и приходите од паричните казни за." 

Член 2 
По член 93 се додава нов член 93-а, кој гласи: 
„Административните, сметководно-финансиски-

те и техничките работи на Фондот ги врши Ре-
публичкиот секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-

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

229. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 

СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за спречување и сузбивање на заразните бо-
лести, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 22 септември 1971 годи-
на, и на седницата на Социјално-здравствениот со-
бор, одржана на 29 октомври 1971 година. 

Број 03-3574 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУ-
ВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Член 1 

Во Законот за спречување и сузбивање на за-
разните болести („Службен весник на СРМ", бр. 
9/67) по член 7 се додаваат нови членови 7а и 
76 кои гласат: 

„Член 7а 

Покрај заразните болести од член 15 на Основ-
ниот закон, имунизацијата е задолжителна и про-
тив малите сипаници (Morbilli) за сите деца на 
определена возраст. 

Од имунизацијата од претходниот став се из-
земаат децата за кои ќе се утврди дека преболеле 
мали сипаници (Morbilli). 

Децата за кои лекарот ќе утврди дека посто-
јат контраиндикации не смеат да се имунизираат 
против мали сипаници. 

Член 76 

Имунизацијата против малите сипаници се вр-
ши под условите и на начин што се пропишани за 
вршење на имунизација против заразните болести". 

Член 2 

Во член 8 став 1 по зборот „парализа" зборот 
„и" се заменува со запирка, а пр зборот „кашлица" 
се додаваат зборовите „и малите сипаници „Mor-
billi)". 

Член 3 

Во член 11 став 1 по точка 5 се додава нова 
точка 6 која гласи: 

„6. ако не изврши имунизација, ако ја извр-
ши со средство што не е претходно одобрено или 
ако не ја изврши на пропишан начин (член 7а став 
1 и член 76)". 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

230. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МА-
ТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во народноослободителната војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 22 септември 1971 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година. 

Број 03-3575 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА-

ТА ВОЈНА 

Член 1 

Во Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/68) во член 2, 
точка 1 зборовите „30 ноември 1944 година жени" 
се заменуваат со зборовите „9 септември 1944 го-
дина жени, како и жени што стапиле во Народно-
ослободителната војска и партизанските одреди на 
Југославија до 30 ноември 1944 година". 

Член 2 

Во член 8 точка 5 зборовите „и ако нема при-
ходи по член на семејството поголеми од износите 
што се утврдени со Законот за воените инвалиди 
од војните како услов за остварување право на 
инвалидски додаток од страна на личен воен ин-
валид од војните", се бришат. 

По точка 5 се додава нова точка 6 која гласи: 
„тие и определени членови на нивното семејство 
да немаат месечно по член на семејството личен 
доход од земјоделска дејност поголем од 80 дина-
ри или други редовни приходи поголеми од 200 
динари". 

Член 3 

По член 8 се додаваат шест нови членови 8а, 
86, 8в, 8г, 8д и 8ѓ кои гласат: 

„Член 8а 

Како личен доход од земјоделска дејност, од 
кој, во смисла на овој закон, зависи висината на 
постојаното материјално обезбедување, се смета 
катастарскиот приход од претходната година зго-
лемен двапати, односно незголемен, ако земјата е 
дадена под закуп на работна организација. 

Ако земјоделското земјиште е дадено под закуп 
на работна организација што се занимава со зем-
јоделско производство со доживотна закупнина, 
како личен доход од земјоделска дејност, од кој 
зависи висината на постојаното материјално обез-
бедување, се смета месечниот износ на закупнината, 
ако тоа земјиште по смртта на сопственикот мину-
ва во општествена сопственост. 

Член 86 

Под други редовни приходи, во смисла на овој 
закон, се подразбираат: личен доход од работен 
однос, личен доход од самостојно вршење на зана-
етчиски или други стопански дејности, личен доход 
од самостојно вршење на интелектуални и други 
нестопански услуги, пензијата на членовите на не-
говото семејство и приходите од имот и згради, 
освен приходите од сопствениот стан во кој живее 
корисникот на постојаното материјално обезбеду-
вање. 

Ако корисникот на постојаното материјално 
обезбедување или членовите на неговото потесно 
семејство живеат на земјоделско земјиште на род-
нини (браќа и сестри, родители, свекор и свекрва, 
тест и тешта, дедо и баба) кои се сопственици, од-
носно обврзници на придонеси од личен доход од 
земјоделска дејност од тоа земјиште, како приход 
од земјоделска дејност, во смисла на ОВОЈ закон, 
се зема и сразмерен дел на доходот од земјоделска 
дејност постигнат на тоа земјиште КОЈ" отпаѓа на 
корисникот на постојаното материјално обезбеду-
вање заедно со неговото потесно семејство. 

Член 8в 

Како личен доход од работен однос на члено-
вите на семејството, кој во смисла на претходниот 
член се пресметува во приход од кој зависи ви-
сината на постојаното материјално обезбедување, 
се смета просечниот месечен личен доход остварен 
од работен однос во претходната година односно во 
првиот месец по стапувањето во работен однос, ако 
лицето стапиле во работен однос во текот на го-
дината, намален за 30% за личен доход од работец 
однос на брачниот другар на корисникот на мате-
ријалното обезбедување, а за другите членови на 
семејството намален за 50%. 

Како пензија, која во смисла на член 86, став 1 
од овој закон се пресметува во приход од кој за-
виси висината на постојаното материјално обез-
бедување, се смета старосната, инвалидската и се-
мејната пензија од месец декември од претходната 
година, односно од првиот месец, ако со пензија 
се здобил во текот на годината и тоа пензијата на 
брачниот другар на корисникот на материјално 
обезбедување намалена за 30%, а пензијата на дру-
гите членови на семејството намалена за 50%. 

Како личен доход од самостојно вршење на 
занаетчиски и други стопански и нестопански деј-
ности, односно како приход од имоти и згради, кои 
во смисла на претходниот член се пресметуваат во 
приход од кој зависи висината на постојаното ма-
теријално обезбедување, се смета доходот односно 
приходот од претходната година кој служел како 
основица за определување на придонесите односно 
даноците. 

Член 8г 

Делот од личниот доход од земјоделска дејност 
и од други редовни приходи, од кој зависи виси-
ната на постојаното материјално обезбедување, што 
им припаѓа на корисниците на постојаното мате-
ријално обезбедување, се утврдува така што вкуп-
ниот приход се дели на корисникот и на сите 
членови на неговото семејство (брачен другар, деца 
и родители), како и на членовите на потесното се-
мејство на детето на корисникот кои тоа или ко-
рисникот ги издржува, а кои живеат во заедничко 
семејство. Во членовите на семејството на кои се 
дели приходот се вбројуваат и полнолетните чле-
нови на потесното семејство на детето на корисни-
кот што живеат на земјоделски имот и се издр-
жуваат исклучиво од приходот од тој имот. 

Ако родителот, со кој корисникот на постојано 
материјално обезбедување живее во исто семејство', 
но не на земјоделско земјиште, има личен доход од 
земјоделска дејност или од друг имот, кој во смис-
ла на член 8а од овој закон се зема предвид при 
оценување на правото на постојано материјално 
обезбедување, во членови на семејството на кои се 
дели приходот се вбројуваат и членовите на потес-
ното семејство кои родителот ги издржува, а кои 
живеат во исто семејство или на тој земјоделски 
имот. 

Член 8д 

Ако корисникот на постојано материјално обез-
бедување живее на земјоделски имот со роднини 
(браќа и сестри, свекор и свекрва, тест и тешта, 
дедо и баба), приходот од земјоделски имот, од кој 
зависи висината на постојаното материјално обез-
бедување се утврдува така што катастарскиот при-
ход се дели на сопственикот, корисникот на посто-
јаното материјално обезбедување и на сите полно-
летни роднини законски наследници на сопстве-
никот. Малолетните членови на семејството во дел-
бата учествуваат само во правото на претставува-
ње на умрените родители. 

Член 8ѓ 
Износите на постојаното материјално обезбе-

дување се заокружуваат на тој начин што изно-
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сите над цел динар кои се помалку од 50 пари 
не се земаат предвид, а износите од 50 пари и по-
веќе се земаат како цел динар". 

Член 4 

Во член 12, став 1, точка 1, износот „360" се 
заменува со износот од „500"; 

Во точка 2 износот „320" се заменува со изно-
сот од „450"; 

Во точка 3 износот „280" се заменува со из-
носот од „400". 

Точка 4 се менува и гласи: „за учесниците-
жени што стапиле во Народноослободителната вој-
на пред 9. IX. 1944 година и учесниците-жени што 
стапиле во Народноослободителната војска и пар-
тизанските одреди на Југославија пред 30. XI. 1944 
година — 350"; 

Во точка 5 износот „200" се заменува со из-
носот од „350". 

Член 5 

Во член 14, став 1, ред 3 по зборот „закон" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „и на ко-
рисниците на постојано материјално обезбедување". 

Член 6 

Во член 19 зборовите: „материјално обезбеду-
вање" се заменуваат со зборовите: „здравствена за-
штита според овој закон". 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

231. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за илинденските пензии, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 22 септември 1971 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година. 

Број 03-3576 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕН -

СКИТЕ ПЕНЗИИ 

Член 1 
Член 5, став 1 од Законот за илинденските пен-

зии („Службен весник на НРМ" бр. 3/48, 2/53 и 
„Службен весник на СРМ" бр. 14/65 и 39/68), се 
менува и гласи: 

„Илинденската пензија не може да" се опре-
делува во износ помал од 330,00 ниту поголем од 
500,00 динари". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

232. 

Врз основа на точка 5 од Одлуката за форми-
рање Комисија за уставни прашања на Собранието 
на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог од Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 29 
октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТ-
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат членовите на Комисијата за 
уставни прашања: 

а) од редот на републичките пратеници: 
— Страшо Христов; 
б) од редот на општествено-политичките, на-

учните, стручните и други јавни работници: 
— Стојан Андов; 
— Ванчо Близнаковски; 
— Киро Поповски. 
2. Се избираат за членови на Комисијата за 

уставни прашања: 
а) од редот на републичките пратеници: 
— Георги Георгиевски, потпретседател на Сто-

панскиот собор и 
— Стојан Ќосев, член на Извршниот совет; 
б) од редот на општествено-политичките, науч-

ните, стручните и другите јавни работници: 
— Љупчо Ставрев, претседател на Постојаната 

конференција на градовите; 
—- Владо Петковски, претседател на Републич-

ката конференција на Сојузот на младината на 
Македонија; 

—- Милорад Антевски, член на Претседател-
ството на Сојузот на синдикатите на Македонија; 

—- Ѓорѓи Хаџивасков, претседател на Сојузот на 
студентите на Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3568 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

233. 
Врз основа на член 10 од Законот за Републич-

киот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
12/1971), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 29 октом-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИ-
ДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО КОИ ЌЕ СЕ ФИ-
НАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД, ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВО ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Програмата на мерки за 
унапредување на индивидуалното земјоделство кои 
ќе се финансираат од Републичкиот фонд за уна-
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предување на индивидуалното земјоделство во 1971 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство, на седницата одржана на 24 септем-
ври 1971 година. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3523 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

234. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на индивиду-
алното земјоделство („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/1971), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 октомври 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО ЗА 1971 ГОДИНА 
I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство за 1971 година, што го до-
несе Управниот одбор на Републичкиот фонд' за 
унапредување на индивидуалното земјоделство, на 
седницата одржана на 24 септември 1971 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3524 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

235. 
Врз основа на член 71 став 4 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политич-
ките организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 
31/64), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 29 октом-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за заеднички резерви, што го донесе Собранието на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви, на сед-
мицата одржана на 12 март 1971 година. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3522 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

236. 
Врз основа на член 6 од Законот за стопан-

ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија, („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, по предлог од Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 октомври 1971 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржа-
на на 29 октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖ-

НИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

I. Се разрешува Милеса Срезоска, од долж-
носта судија на Окружниот стопански суд во Би-
тола, поради пензионирање. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3525 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

237. 
Врз основа на член 19 од Законот за судо-

вите од општа надлежност („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, по предлог од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 29 ок-
томври 1971 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 29 октомври 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО СКОПЈЕ 
I. Се избираат за судии на Окружниот суд во 

Скопје: 
1. Василка Цветковска; 
2. Даринка Стојановска; 
3. Тодор Георгиевски; и 
4. Љубинка Бошкова. 
П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3553 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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П О С Е Б Е Н Д Е Л 
НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1970 ГОДИНА 

РАЗДЕЛ 1 -СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр
ој

 н
а 

по
-

зи
ци

ја
 

1 2 3 4 5 6 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1 07—2—1 За редовна дејност 4.437.500 4.831.700 4.831.700 
2 07—2—1 Надоместок на функционери 4.607.000 5.907.839 5.907.839 
3 07—2—2 Дневници и паушали на пратениците 2.300.000 2,938.572 2.938.572 
4 07—2—2 Печатење на стенографски белешки 100.000 118.061 118.061 
5 07—2—2 Трошоци за репрезентација 80.000 207.122 207.122 
6 07—2—2 Трошоци за анализи и студии 100.000 1.872 1.872 
б-а 07—2—2 Трошоци за економскиот и правниот совет 50.000 21.067 21.067 
7 07—2—2 Трошоци за одржување на колите 50.000 35,845 35.845 
8 07—2—2 Трошоци за декорации на зградата за државни 

празници 10.000 9.243 9.243 
9 07—2—2 Хонорари за преведување на турски и албански 

јазик 20.000 3.119 3,119 
10 07—2—2 Ревизија на републичкото законодавство 150.000 172.373 172.373 

Вкупно раздел 1 (позиција од 1 до 10) 11.904.500 14.246.813 14.246.813 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— за редовна дејност 4.437.500 4.831.700 4.831.700 
— за посебни намени 7.467.000 9.415.113 9.415.113 

ВКУПНО: 11.904.500 14.246.813 14.246.813 

РАЗДЕЛ 2 - ИЗВРШЕН СОВЕТ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

И 07—2—1 За редовна дејност 3.789.600 3.932.600 3.932.600 
12 07—2—2 Надоместок на функционери 1.281.900 1.547.113 1.547.113 
13 07—2—2 Надоместок за надворешни соработници 30.000 41.314 41.314 
14 07—2—2 Трошоци за репрезентација 150.000 238.743 238.743 
15 07—2—2 Трошоци за објекти за репрезентација 950.000 1.060.658 1.060.658 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
16 14—2—1 Инвестициони поправки 100.000 135.097 135.097 

СЕ: (позиции 11 до 16) 6.301.500 6.955.525 6.955.525 

2 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

17 07—2—1 За редовна дејност 382.700 411.340 411.340 
18 07—2—2 Трошоци околу ревизија на Републичкото законо-

411.340 

давство 20.000 17.732 17.732 
СЕ: (позиции 17 до 18) 402.700 429.072 429.072 

3 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
19 07—2—1 За редовна дејност 545.000 568.700 568.700 
20 07—2—2 Трошоци за издавање публикации на странски 

јазици 250.000 250.000 250.000 
21 07—2—2 Надоместок за одделни радиотелевизиски емисии 300.000 300.000 300.000 
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1 2 3 4 5 6 

22 07—2—2 Трошоци за испраќање на македонски печат во 
странство 400.000 400.000 400.000 

23 07—2—2 Трошоци за пречек на странски гости и делегати 60.000 60.000 60.000 
24 07—2—2 Трошоци за набавка и испраќање на грамофон-

ски плочи, магнетофонски ленти и македон, фил-
мови во странство 10.250 10.250 10.250 

25 07—2—2 Трошоци за испраќање на новогодишни честитки 
во странство 14.750 7.250 7.250 

26 07—2—2 Трошоци за набавка на книги, списанија и весници 
за документација 15.000 15.000 15.000 

27 07—2—2 Трошоци за фотолабораториски материјал 10.000 10.000 - 10.000 
28 07—2—2 Трошоци за гостување на македонски деца од ис-

точно европските земји 50.000 50.000 50.000 
29 07—2—2 Контакти со наши сонародници во странство 15.000 5.924 5.924 
30 07—2—2 Престој на видни сонародници во СРМ 13.000 6.500 6.500 

СЕ: (Позиции 19 до 30) 1.683.000 1.683.624 1.683.624 

4 - БИРО ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

31 07—2—1 За редовна дејност 426.900 483.290 483.290 
32 07—2—2 За пречек на гости 4.250 - — 

СЕ: (позиции 31 до 32) 431.150 483.290 483.290 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 11 до 32) 8.818.350 9.551.511 9.551.511 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 5.144.200 5.395.930 5.395.930 
За посебни намени 3.674.150 4.155.581 4.155.581 

ВКУПНО: 8.818.350 9.551.511 9.551.511 

РАЗДЕЛ 3 - УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
33 07—2—1 За редовна дејност 874.800 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
34 14—2—21 Уредување на сала за судии 25.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 33 до 34) 899.800 

1.105.416 1.105.416 

24.985 
1.130.401 

24.985 
1.130.401 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
— За редовна дејност 
— За посебни намени 

ВКУПНО 

874.800 1.105.416 1.105.416 
25.000 24.985 24.985 

899.800 1.130.401 1.130.401 

РАЗДЕЛ 4 - МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

02 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
35 02—2—1 За редовна дејност 915.000 933.400 933.400 
36 02—2—2 За набавка на книги и списанија 150.000 150.000 150.000 
37 02—2—2 За студии и истражувања 140.000 140.000 140.000 
38 02—2—2 Трошоци за репрезентација 20.000 20.000 20.000 
39 02—2—2 Симпозиуми советувања и собири во земјата 20.000 20.000 20.000 
40 02—2—2 Симпозиуми советувања и собири во странство 25.000 25.000 25.000 
41 02—2—2 Откуп на уметнички дела 5.000 5.000 5.000 
42 02—2—2 Одржување на еден научен собир 30.000 30.000 30.000 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
43 03—2—2 За издавачка дејност 220.000 220.000 220.000 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
44 14г- 2 - 2 1 Набавка на опрема 80.000 80.000 80.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 35 до 44) 1.605.000 1.623.400 1.623.400 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

915.000 933.400 933.400 
690.000 690.000 690.000 

ВКУПНО: 1.605.000 1.623.400 1.623.400 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

2 



РАЗДЕЛ 5 - ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТУВАЊЕ 

45 01—2 Стручна обука 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

46 07—2—1 За редовна дејност 
47 07—2—2 За посебни намени 
48 07—2—2 Трошоци за одржување на колите 

СЕ: позиции 46 до 48 

455.860 

1.049,600 
672.400 
50.000 

455.073 

1.074.400 
672.117 
50.000 

455.073 

1.074.400 
672.117 
50.000 

1.772.000 1.796.517 1.796.517 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

49 14—2—21 Реконструкција на работните простории 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 45 до 49) 

100.000^ 
2.327.860 

100.000 100.000 
2.351.590 2.351.590 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.049.600 
1.278.260 

1.074.400 
1.277.190 

2.327.860 2.351.590 

1.074.400 
1.277.190 
2.351.590 

РАЗДЕЛ 6 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАРОДНА ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТУВАЊЕ 

50 01—2 Стручна обука 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

51 07—2—1 За редовна дејност 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 50 до 51) 

50.000 

581.000 

35.550 

630.575 

35.550 

630.575 
631.000 666.125 666.125 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 7 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

581.000 
50.000 

631.000 

630.575 
35.550 

666.125 

630.575 
35.550 

666.125 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

52 07—2—1 За редовна дејност 
53 07—2—2 За посебни намени 
53-а 07—2—2 Републички совет за безбедност на сообраќајот 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 52 до 53-а) 

24.172.437 
8.030.000 

150.000 

24.372.437 
8.030.000 

150.000 

24.372.437 
8.030.000 

150.000 
32.352.437 32.552.437 32.552.437 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 8 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРАВОСУДСТВО 

54 01—2 

01 ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

24.172.437 
8.180.000 

24.372.437 
8.180.000 

Трошоци за одржување на семинари и курсеви 10.000 281 

24.372.437 
8.180.000 

32.352.437 32.552.437 32.552.437 

281 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
55 07—2—1 За редовна дејност 
56 07—2—2 Надоместок на лица за времето поминато во прит-

вор и истражен затвор 
57 07—2—2 Хонорари за правосудни испити 
58 07—2—2 Надоместок за издршка на притворени лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 54 до 58) 

852.500 

250.000 
34.000 
70.000 

896.500 

212.710 
56.488 
33.953 

896.500 

212.710 
56.488 
33.953 

1.216.500 1.199.932 1.199.932 

3 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

ВКУПНО: 

852.500 
364.000 

896.500 
303,432 

1.216.500 1.199.932 

896.500 
303.432 

1.199.932 

РАЗДЕЛ 9 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 

03 - КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

59 03—2-- 1 Архив на Македонија 1.518.000 1.537.600 1.537.600 
60 03—2-- 1 Ансамбл за народни игри и песни „Танец" 810.000 870.700 870.700 
61 03—2-- 1 Народна и универзитетска библиотека — Скопје 2.706.000 2.780.688 2.780.688 
62 03—2—1 Републички завод за заштита на спомениците па 

културата 1.134.600 1.151.000 1.151.000 
63 03-2-- 1 Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 

Скопје 486.300 491.900 491.900 
64 03—2-- 2 Специјализации и усовршување во странство 270.000 7Г.112 71.112 
65 03—2-- 2 Награда на ученици 40.000 40.000 40.000 
бб 03—2-- 2 Трошоци на жири комисии и рецензии 7.000 3.358 3.358 
67 03—2-- 2 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 230.000 230.000 230.000 
68 03—2-- 2 Награди „11 октомври" 174.500 174.500 174.500 
69 03—2-- 2 Награди „Климент Охридски" 102.500 102.500 102.500 
70 03—2-- 2 Награди „Мито Хаџи Василев — Јасмин" 23.700 23.700 23.700 

СЕ: (позиции 59 до 70) 7.502.600 7.477.058 7.477.058 

97 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

71 07—2-- 1 За редовна дејност 1.021.000 1.066.035 1.066.035 
72 07—2—2 Кирија на меморијалниот музеј на 1-то заседание 

на АСНОМ — Прохор Пчински 10.000 9.590 9.590 
СЕ: (позиции 71 до 72) 1.031.000 1.075.625 1.075.625 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
73 14—2-- 2 1 Изградба на споменици 500.000 300.000 300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 59 до 73) 9.033.600 8.856.743 8.852.683 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
— За редовна дејност 7.675.900 7.897.923 7.897.923 
— За посебни намени 1.357.700 954.760 954.760 

ВКУПНО: 9.033.600 8.852.683 8.852.683 

РАЗДЕЛ 10 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

74 04—2—2 

75 
76 
77 
78 

04—2—2 
04—2—2 
04—2—2 
04—2—2 

79 04—2—2 

80 04—2—2 

81 
82 
83 
84 

05—2—2 
05—2—2 
05—2—2 
05—2—2 

85 05—2—2 

86 07—2—1 
87 07—2—2 
88 07—2—3 

04 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Трошоци за стручно оспособување на учесниците 
во НОВ 
Социјални помошти на повратници 
Надоместок на меѓународниот детски фонд 
Издршка на питомци сместени во домови 
Трошоци за транспорт на храна од меѓународната 
помош 
Финансирање на одделни облици на инвалидска 
заштита според Законот за инвалидите од војната 
Материјално обезбедување на необезбедените уче-
сници во НОВ 

05 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Набавка на изотопи 
Трошоци за анализи и супер анализи 
Болнички трошоци за лекување на душевно болни 
Трошоци за задолжителна превентивна здравстве-
на заштита 
Трошоци за здравствена заштита на странци 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
За редовна дејност 
Надоместок за второстепени комисии 
Средства за студии, анализи и истражувања 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 74 до 88) 

50.000 
1.400.000 

240.000 
210.000 

500.000 

15.400.000 

1.800.000 

40.000 
15.000 

1.470.000 

2 380.000 
15.000 

1.181.000 
65.000 

300.000 

50.000 
1.400.000 

240.000 
209.656 

300.000 

15.400.000 

1.773.594 

40.000 
15.000 

1.470.000 

2.380.000 
14.888 

1.286.160 
34.900 

300.000 

50.000 
1.400.000 

240.000 
209.656 

300.000 

15.400.000 

1.773.594 

40.000 
15.000 

1.470.000 

2.380.000 
14.888 

1.286,160 
34.900 

300.000 
25,066.000 24.914.198 24.914.198 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.181.000 1.286.160 1.286.160 
23.885.000 23.628.038 23.628.038 

25.066.000 24.914.198 24.914.198 

РАЗДЕЛ 11 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

89 07—2—1 За редовна дејност 
90 07—2—2 Трошоци за анализи 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 89 до 90) 

892.000 
50.000 

1.017.957 
50.000 

1.017.957 
50.000 

942.000 1.067.957 1.067.957 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

ВКУПНО: 

892,000 
50.000 

942.000 

1.017.957 
50.000 

1.067.957 

РАЗДЕЛ 12 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
04 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

91 04—2—2 

92 
93 

07—2—1 
07—2—3 

94 16—2—21 

Надоместок за социјалното осигурување за испла-
та на илинденски пензии и пензии признаени спо-
ред републичките прописи 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
Надоместок за неправилно одземени имоти на ко-
лонистите и сточните поседи 

16 ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Надоместок за повластици во јавниот сообраќај спо-
ред републичките прописи 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 91 до 94) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

1.825.400 
4.500.000 

1.884.400 
3.227.302 

ВКУПНО: 

1.017.957 
50.000 

1.067.957 

1.150.000 754.474 754.474 

1.825.400 1.884.400 - 1.884.400 

200.000 283.788 283.788 

3.150.000 2.189.040 2.189.040 

6.325.400 5.111.702 5.111.702 

1.884.400 
3.227.302 

6.325.400 5.111.702 5.111.702 

РАЗДЕЛ 13 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

95 
96 
97 
98 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—2 
07—2—3 

99 16—2—1 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
За одржување на зградата 
Надоместок за надворешни соработници 
Трошоци за лабораториско испитување на ква-
литетот на стоките во индустријата 

16 ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Надоместок на југословенскиот аеротранспорт 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 95 до 99) 

1.845.000 
280.000 

20.000 

20.000 

150.000 

1.954.272 
280.000 

8.258 

143.920 

1.954.272 
280.000 

8.258 

143.920 
2.325.000 2.386.450 2.386.450 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

— За редовна дејност 
— За посебни намени 

1.845.000 
480.000 

1.954.272 
432.178 

1.954.272 
432.178 

ВКУПНО: 2.325.000 2.386.450 2.386.450 

5 

1 2 3 4 5 6 



РАЗДЕЛ 14 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

100 07—2—1 За редовна дејност 

101 07—2—3 Надоместок за националните паркови и ловишта 

16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

102 16—2—21 Интервенции за унапредување на земјоделството 103 16—2—21 Интервенции за меѓународни водостопански 
проблеми 

1.085.000 1.192.726 1.192.726 
450.000 450.000 450.000 

240.000 

100.000 

238.353 

75.525 

238.353 

75.525 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 100 до 103) 1.875.000 1.956.604 1.956.604 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 15 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1.085.000 
790.000 

1.875.000 

1.192.726 
763.878 

1.192.726 
763.878 

1.956.604 1.956.604 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
104 07—2—1 За редовна дејност 
105 07—2—3 Совет за економски прашања 
106 07—2—3 Елаборати и студии за ^долгорочен развиток на 

одделни области и дејности 

1.481.900 1.618.900 
20.000 -

100.000 -

1.618.900 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 104 до 106) 1.601.900 1.618.900 1.618.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.481.900 1.618.900 1.618.900 
120.000 - ^ ^ ^ -

1.601.900 1.618.900 1.618.900 

РАЗДЕЛ 16 

107 01—2 

108 
109 

07—2—1 
07—2—2 

КОМИТЕТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

Трошоци за одржување на курсеви и семинари 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
За редовна дејност 
Студии 

5.000 

331.500 
50.000 

650 

354.126 
7.380 

650 

354.126 
7.380 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 107 до 109) 386.500 362.156 362.156 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

331.500 
55.000 

386.500 

РАЗДЕЛ 17 - КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

354.126 
8.030 

362.156 

354.126 
8.030 

362.156 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
НО 07—2—1 За редовна дејност 
111 07—2—2 Општа републичка туристичка пропаганда 
112 07—2—2 Студии и истраги 

294.200 
240.000 
100.000 

331.430 
240.000 
100.000 

331.430 
240.000 
100.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 110 до 112) 634.200 671.430 671.430 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

294.200 
340.000 
634.200 

331.430 
340.000 
671.430 

331.430 
340.000 
671.430 

6 

1 2 3 4 5 6 



РАЗДЕЛ 18 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И 
СТАНБЕНО КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
113 01—2 Курсеви, семинари и истраги 15.000 63.878 63.878 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
114 07—2—1 За редовна дејност 556.500 601.424 601.424 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 113 до 114) 571,500 665.302 665.302 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

556.500 
15.000 

571.500 

РАЗДЕЛ 19 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

115 01—2 

116 
117 
118 
119 

07—2—1 
07—2—2 
07—2-2 
07—2—2 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
Трошоци за школување 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
За редовна дејност 
Шифрант надворешен соработник 
Трошоци за анкетни испитувања 
Набавка на холерит картици 

120 14—2—21 
120-а 14—2—21 

14 НЕСТОКОВНИ ПЛАЌАЊА 
Набавка на опрема 
За инвестиционо одржување на зградата (варо-
сување) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 115 до 120-а) 

20.000 

3.268.340 
3.000 

326.000 
25.000 

100.000 

50.000 

665.302 
63.878 

729.180 

20.000 

3.405.940 
3.000 

325.267 
25.000 

100.000 
50.000 

665.302 
63.878 

729.180 

20.000 

3.405.940 
3.000 

325.267 
25.000 

100.000 

50.000 
3.792.340. 3.929.207 3.929.207 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 20 - ЃЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
121 07—2—1 За редовна дејност 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиција 121) 

3.268.340 
524.000 

3.405.940 
523.267 

3.792.340. 3.929.207 

290.400 
290.400 

300.600 
300.600 

3.405.940 
523.267 

3.929.207 

300.600 
300.600 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
ВКУПНО:. 

290.400 
290.400 

300.600 
300.600 

300.600 
300.600 

РАЗДЕЛ 21 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШКОЛСТВОТО 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

122 03—2—2 Вреднување на воспитно образовната работа 
122-а 03—2—2 Перманентно усовршување 
123 03—2—2 Издавачка дејност 
124 03—2—2 Награди на ученици 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
07—2—1 За редовна дејност 
07—2—2 Вршење на просветно-педагошка служба од над-

ворешни соработници 
127 07—2—2 Нормативи за опрема 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 122 до 127) 

125 
126 

50.000 
80.000 
10.000 
5.000 

900.600 

15.400 
5.800 

50.000 
80.000 
9.578 
4.968 

953.500 

15.400 
5.799 

50.000 
80.000 

9.578 
4.968 

953.500 

15.400 
5.799 

1.066.800 1.119.245 1.119.245 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

900.600 
166.200 

1.066.800 

953.500 
165.745 

953,500 
165.745 

1.119.245 1.119.245 
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РАЗДЕЛ 22 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

128 07—2—1 За редовна дејност 335.000 367.700 367.700 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 1 2 8 ) ^ ^ „ „ „ ^ „ ^ 3 3 5 . 0 0 0 367.700 367.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност ^ ^ 3 3 5 . 0 0 0 367.700 367.700 
ВКУПНО: 335.000 367.700 367.700 

РАЗДЕЛ - 23 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

129 07—2—1 За редовна дејност ^ ^ 1 7 8 . 9 4 0 178.940 178.940 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиција 129)^ ^ 178.940 178.940 178.940 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 178.940 178.940 178.940 
ВКУПНО: 178.940 178.940 178.940 

РАЗДЕЛ 24 - ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД НА СРМ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

130 07--2—1 За редовна дејност 1.629.000 1.831.150 1.831.150 
131 07--2—2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки на-

бљудувања 286.000 286.000 286.000 
132 07--2—2 Хидрометеоролошки мерења 78.100 78.100 78.100 
133 07--2—2 За одржување на метеоролошки станици 27.500 27.500 27.500 
134 07--2—2 За одржување на хидролошки станици 13.200 13.200 13.200 
135 07--2—2 Метеоролошки мерења 2.200 2.200 2,200 
136 07--2—2 Трошоци за надоместоци за хидролошкиот објект 

„Солунска глава" 55.000 71.388 71.388 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 130 до 136) 2.091.000 2.309.538 2.309.538 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.629.000 1.831.150 1.831.150 
За посебни намени 462.000 478.388 478.388 

ВКУПНО: 2.091.000 2.309.538 2.309.538 

РАЗДЕЛ 25 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ 
ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

03 - КУЛТУРНО -ПРОСВЕТИ А ДЕЈНОСТ 

137 03—2—2 Трошоци за ,, културни врски 1.358.000 1.354.275 1.354.275 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиција 1 3 7 ) 1 . 3 5 8 . 0 0 0 1.354.275 1.354.275 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За посебни намени ^ ^ „ 1 . 3 5 4 . 2 7 5 1.354.275 
ВКУПНО: 1.358.000 1.354^275 1.354.275 

РАЗДЕЛ 26 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

02 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

138 02—2—2 Издавачка дејност 5.000 5.000 5.000 139 02—2—2 Стручни советувања и семинари 10.000 10.000 10.000 
140 02—2—2 Трошоци за изучување на националната историја 

на физичката култура 20.000 20.000 20.000 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

141 07—2—1 За редовна дејност 123.600 130.400 130.400 
142 07—2—2 Надоместок за надворешни соработници 5.000 1.641 1.641 
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13 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА 
НА ГРАЃАНИ 

143 13—2—2 Средства за активности на фискултурните и спорт-
ските организации ^ 3.210.000 3.210.000^^3.210.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 138 до 1 4 3 ) ^ ^ ^ ^ 3.373.600 3.377.041 3.377.041 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 123.600 130.400 130.400 
За посебни намени 3.250.000 3.246.641 3.246.641 

^ ^ В К У П Н О : ^ ^ ^ ^ ^ 3 . 3 7 3 . 6 0 0 3.377.041 3.377.041 

РАЗДЕЛ 27 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 

ПРАШАЊА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

144 07—2—1 За редовна дејност 60.500 173.150 173.150 
13 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ 

145 13—2—2 Помош на верските организации 1.292.000^ 1.291.849 ^ 1 . 2 9 0 4 9 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 144 до 145) 1.352.500 1.464.999 1.464.999 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.292.000 1.291.849 1.291.849 
За посебни намени 60.500 173.150 173.150 

^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О : ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 3 5 2 . 5 0 0 1.464.999 1.464.999 

РАЗДЕЛ 28 - ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

146 07—2—1 За редовна дејност 1.267.700 1.468.500 1.468.500 
147 07—2—2 Надоместок за свидетели и вешти лица 10 .000^^^^4 .707^^^^4 .707 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиција 146 до 1 4 7 ) ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 2 7 7 . 7 0 0 1.473.207 1.473.207 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.267.700 1.468.500 1.468.500 
За посебни намени 1 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 4 . 7 0 7 ^ ^ ^ ^ 4 . 7 0 7 

ВКУПНО: 1.277.700 1.473.207 1.473.207 

РАЗДЕЛ 29 - ВИШИ СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

148 07—2—1 За редовна дејност 549.300 630.155 630.155 
149 07—2—2 Надоместок за судии поротници 20.000 19.968 19.968 
150 07—2—2 За стопански престапи ^ ^ 5 П 0 0 „ 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ 5 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 148 до 1 5 0 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 7 4 . 3 0 0 655.123 655.123 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 543.300 630.155 630.155 
За посебни намени ^ ^ ^ 2 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ 2 4 . 9 6 8 ^ ^ ^ 2 4 . 9 6 8 

^ ^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 7 4 . 3 0 0 655.123 655.123 

РАЗДЕЛ 30 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
151 07—2—1 За редовна дејност 557.200 627.000 627.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиција 151)^ ^ ^ ^ ^ ^ 557.200 627.000 627.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 557.200 627.000 627.000 

ВКУПНО: 557.200 627.000 627.000 
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РАЗДЕЛ 31 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
СКОПЈЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

152 07—2—1 За редовна дејност ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиција 152) 
227.000 332.000 
227.000 332.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 

ВКУПНО: 
227.000 332.000 
227.000 332.000 

РАЗДЕЛ - 32 ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ 

153 
154 

155 
156 

07-
07-

- 2 — 1 

- 2 — 2 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. ОКРУЖЕН СУД - БИТОЛА 

За редовна дејност 
Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти 
лица, дежурства на истражни судии 
СЕ: (позиции 153 до 1 5 4 ) ^ ^ ^ ^ ^ 

1.162.000 

110.000 

1.199.300 

136.767 

07—2—1 
07—2—2 

157 07—2—2 

158 14—2—21 

2. ОКРУЖЕН СУД - СКОПЈЕ 
За редовна дејност 
Дневници за судии-поротници, сведоци и вешти 
лица, дежурства на истражни судии 
Одржување на судската палата 

14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
Инвестициони поправки на судската зграда и на-
бавка на патнички коли 
СЕ: (позиции 155 до 1 5 8 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

570.000 
572.000 

257.000 

709.990 
579.981 

257.000 
4.123.600 4.519.441 

159 
160 

07—2—1 
07—2—2 

3. ОКРУЖЕН СУД - ШТИП 

За редовна дејност 
Дневници на судии-поротници и вешти лица, де-
журства на истражни судии 
СЕ: (позиции 159 до 160) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 153 до 1 6 0 ) ^ ^ ^ ^ ' 

658.800 

65.000 
723.800 

724.000 

68.750 
792.750 

6.119.400 6.648.258 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

4.545.400 
1.574.000 

4.895.770 
1.752.448 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 33 

07 

161 
162 

163 
164 

165 
166 

07—2—1 
07—2—2 

ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - БИТОЛА 
За редовна дејност 
Надоместок за повремени судии 
СЕ: (позиции 161 до 162) 

507.300 
15.000 

516.000 
11.796 

522.300 527.796 

07-
07-

- 2 — 1 
- 2 — 2 

2. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД -
За редовна дејност 
Надоместок „за повремени судии 
СЕ: (позиции 163 до 164) 

СКОПЈЕ 
1.338,000 

30.000 
1.524.387 

30.000 
1.368.000 

07—2—1 
07—2—2 

3. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - ШТИП 
За редовна дејност 
Надоместок за повратници 
СЕ: (позиции 165 до 166) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции ^161 до 166) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

458.000 
15.000 

473.000 

468.755 
10.000 

478.755 
2.363.300 2.560.938 

2.303.300 
60.000 

2.509.142 
51.796 

2.363.300 2.560.938 

332.000 
332.000 

332.000 
332.000 

1.272.000 1.336.067 

1.199.300 

^136.767 
1.336.067 

2.724.600 2.972.470 2.972.470 

709.990 
579.981 

257.000 
4.519.441 

724.000 

68.750 
792.750 

6.648.258 

4.895.770 
1.752.488 

6.119.400 6.648.258 6.648.258 

516.000 
11.796 

527.796 

1.524.387 
30.000 

1.554.387 1.554.387 

468.755 
10.000 

478.755 
2.560.938 

2.509.142 
51.796 

2.560.938 
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РАЗДЕЛ 34 - ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО -
БИТОЛА 

167 07—2—1 За редовна дејност 
168 07—2—2 Паушал за дежурство 

СЕ: (позиции 167 до 168) 

351.200 
10.000 

361.200 

361.900 
9.904 

371.804 

361.900 
9.904 

371.804 

2 ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
СКОПЈЕ 

169 07—2—1 За редовна дејност 

170 07—2—2 Паушал за дежурство 

14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

171 14—2—21 Станбена изградба СЕ: (позиции 169 до 171) 

803.700 
20.000 

100.000 

891.780 
20.000 

100.000 

891.780 
20.000 

100.000 
923.700 1.011.780 1.011.780 

3. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП 

172 07—2—1 За редовна дејност 
173 07—2—2 Паушал за дежурство^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

СЕ: (позиции 172 до 173) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 167 до 173) 

306.700 
10.000 

316.700 
1.601.600 

321.600 
10.000 

331.600 
1.715.184 

321.600 
10000 

331.600 
1.715.184 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.461.000 
140.000 

1.575.280 
139.904 

1.601.600 1.715.184 

1.575.280 
139.904 

1.715.184 

РАЗДЕЛ 35 - РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

174 07—2—1 За редовна дејност 
175 07—2—2 Надоместок за судии и поротници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 174 до 175) 

506.900 
10.000 

516.900 

523.250 
5.760 

529.010 

523.250 
5.760 

529.010 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

506.900 
10.000 

516.900 

523.250 
5.760 

529.010 

523.250 
5.760 

529.010 

РАЗДЕЛ 36 - КАЗНЕНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

04—СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

176 04—2—1 За редовна дејност 
177 04—2—2 За посебни намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 176 до 177) 

2.200.000 
1.900.000 

2.242.300 
1.900.000 

4.100.000 4.142.300 

2.242.300 
1.900.000 
4.142.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 37 - ВОСПИТНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ 
ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ - ТЕТОВО 

2.200.000 
1.900.000 

2.242.300 
1.900.000 

2.242.300 
1.900.000 

4.100.000 4.142.300 4.142.300 

04 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

178 04—2—1 За редовна дејност 
179 04—2—2 За посебни намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 178 до 179) 

571.000 
241.000 
812.000 

690.600 
241.000 
931.600 

690.600 
241.000 
931.600 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 571.000 690.600 690.600 
За посебни намени 241.000 241.000 241.000 

ВКУПНО: 812.000 931.600 931.600 

РАЗДЕЛ 38 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНИТЕ 
И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 
01 - ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ВОСПИТУВАЊЕТО 

180 01—2 Средства распоредени во определен износ за Ре-
публичката заедница на образованието 4.622.000 4.622.000 4.622.000 
СЕ: (позиција 180) 4.622.000 4.622.000 4.622.000 

09 - ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

09—2 Средства распоредени во определен износ 
181 09—2 Берово 2.531.000 2.531.000 2.531.000 
182 09—2 Битола 4.856.900 4.856.900 4.856.900 
183 09—2 Брод 3.266.300 3.266.300 3.266.300 
184 09—2 Валандово 700.100 700.100 700.100 
185 09—2 Виница 1.441.200 1.441.200 1.441.200 
186 09—2 Гевгелија 1.589.800 1.589.800 1.589.800 
187 09—2 Гостивар 9.535.300 9.535.300 9.535.300 
188 09—2 Дебар 2.525.800 2.525.800 2.525.800 
189 09—2 Делчево 2.336.200 2.336.200 2.336.200 
190 09—2 Демир Хисар 2.408.200 2.408.200 2.408.200 
191 09—2 Кавадарци 2.021.200 2,021.200 2.021.200 
192 09—2 Кичево 4.391.100 4.391.100 4.391.100 
193 09--2 Кочани 2.916.800 2.916.800 2.916.800 
194 09—2 Кратово 3.479.800 3.479.800 3.479.800 
195 09—2 Крива Паланка 3.816.000 3,816.000 3.816.000 
196 09—2 Крушево 1.577.300 1.577.300 1.577.300 
197 09—2 Куманово 8.541.800 8.541.800 8.541.800 
198 09—2 Неготино 1.270.800 1.270.800 1.270.800 
199 091—2 Охрид 4:059.200 4.059.200 4.059.200 
200 09—2 Прилеп 6.072.700 6.072.700 6.072.700 
201 09—2 Пробиштип 704.100 704.100 704.100 
202 09—2 Радовиш 2.373.900 2.373.900 2.373.900 
203 09—2 Ресен 2.230.400 2.230.400 2.230.400 
204 09—2 Свети Николе 2.284.000 2.284.000 2.284.000 
205 09'—2 Струга 6.075.500 6.075.500 6.075.500 
206 09—2 Струмица 4.121.600 4.121.600 4.121.600 
207 09—2 Тетово 13.845.800 13.845.800 13.845.800 
208 09—2 Титов Велес 2.116.900 2.116.900 2.116.900 
209 09—2 Штип 1.172.100 1.172.100 1.172.100 

СЕ: (позиции 181 до 209) 104.261.800 104.261.800 104.261.800 

10 - НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

10—2 Средства распределени во определен износ 
210 10—2 Берово 729.400 729.400 729.400 
211 10—2 Битола 2.791.500 2.791.500 2.791.500 
212 10—2 Брод 360.700 360.700 360.700 
213 10—2 Валандово 382.100 382.100 382.100 
214 10—2 Виница 358.000 358.000 358.000 
215 10—2 Гевгелија 2.034.200 2.034.200 2.034.200 
216 10—2 Гостивар 1.617.200 1.617.200 1.617.200 
217 10—2 Дебар 678,100 678.100 678.100 
218 10—2 Делчево 848.300 848.300 848.300 
219 10—2 Демир Хисар 348.900 348.900 348.900 
220 10—2 Кавадарци 774.200 774.200 774.200 
221 10—2 Кичево 1.122.800 1.122.800 1.122.800 
222 10—2 Кочани 784.400 784.400 784.400 
223 10—2 Кратово 516.100 516.100 516.100 
224 10—2 Крива Паланка 1.038.500 1.038.500 1.038.500 
225 10—2 Крушево 376.600 376.500 376.500 
226 10—2 Куманово 1.817.900 1.817.900 1.817.900 
227 10—2 Неготино 521.500 521.500 521.500 
228 10—2 Охрид 1.638.000 1.638.000 1.638.000 
229 10—2 Прилеп 1.885.600 1.885.600 1.885.600 
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1 2 3 4 5 6 
230 10—2 Пробиштип 398,600 398.600 398.600 
231 10—2 Радовиш 649.700 649.700 . 649.700 
232 10—2 Ресен 948.500 948.500 948.500 
233 10—2 Свети Николе 620.700 620.700 620.700 
234 10—2 Скопје 14.180.600 14.180.600 14.180.600 
235 10—2 Струга 1.396.900 1.396.900 1.396.900 
236 10—2 Струмица 1.629.300 1.629.300 1.629.300 
237 10—2 Тетово 1.613.800 1.613.800 1.613.800 
238 10—2 Титов Велес 1.904.700 1.904.700 1.904.700 
239 10—2 Штип 1.423.400 1.423.400 1.423.400 

СЕ: (позиција 210 до 239) 45.390.100 45.390.100 45.390.100 

240 10—2 Партиципација во отстранувањето причините за 
смртноста каЈ доенчињата 2.628.000 2.628.000 2.628.000 

СЕ: (позиција 240) 2.628.000 2.628.000 2.628.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиција 180 до 240) 156.901.900 156.901.900 156.901.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

Средства распределени во определен износ 156.901.900 156.901.900 156.901.900 

ВКУПНО: 156.901.900 156.901.900 156.901.900 

РАЗДЕЛ 39 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

241 14—2—21 За учество во изградбата на станови за повратници 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
242 14—2—21 За изградба на станови на функционери и работ-

2.000.000 ници од републичката управа . 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
243 14—2—21 За учество во изградбата на царинарници 600.000 600.000 600.000 
244 14—2—21 За опрема на органите на управата 500.000 500.000 500.000 
245 14—2—22 За обврски по кредити (ануитети) 3.790.000 3.401.876 3.401.876 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 241 до 245) 8.890.000 8.501.876 8.501.876 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

Средства распоредени во определен износ 8.890.000 8.501.876 8.501.876 

ВКУПНО: 8.890.000 8.501.876 8.501.876 

РАЗДЕЛ 40 - СРЕДСТВА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ 
РАБОТНИЦИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

246 07—2—1 За назначување на" нови работници во правосуд-
ните органи 450.000 442.562 442.562 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиција 246) 450.000 442.562 442.562 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 450.000 442.562 442.562 

ВКУПНО: 450.000 442.562 442.562 

РАЗДЕЛ 41 - ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

17 - БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ 
ГОДИНИ 

247 17—2 Средства распределени во определен износ 240.546 99.000 99.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиција 247) 240.546 99.000 99.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

Средства распределени во определен износ 240.546 99.000 99.000 

ВКУПНО: 240.546 99.000 99.000 
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РАЗДЕЛ 42 - НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 

19 - НЕРАСПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) 

248 19—2 Средства распределени во определен износ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиција 248) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

Средства распределени во определен износ 4.000.000 3.375.888 3.375.888 

ВКУПНО: 4.000.000 3.375.888 3.375.888 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗВРШЕНИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ ВО ПРОЦЕНТ 
ОД ОДДЕЛНИ ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 Г. 
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1. Резервен фонд на Македонија 1,00 1.830.596 1.906.373 1.906.373 
2. Републички фонд за унапредување на културните деј-

ности 1,88 3.075.402 3.202.707 3.202.707 
3. Републички фонд за унапредување на научно-истра-

жувачката работа 3,33 6.095.885 6.348.223 6.348.223 
4. Републички фонд за унапредување на издавачката 

дејност 2,126 4.137.474 4.308.404 4.308,404 
5. Републички фонд за помагање дејноста на општестве-

ните организации 7,14 13.084.049 13.611.505 13.611.505 
6. Републички фонд за социјални установи 0,41 750.544 781.613 781.613 

ВКУПНО: 15,82 28.973.950 30.158.825 30.158.825 

4.000.000 3.375.888 3.375.888 

4.000.000 3.375.888 3.375.888 
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238. 

Врз основа на член 6 од Законот за стопан-
ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 29 октомври 1971 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 29 октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
I. Се избираат за судии на Окружниот сто-

пански суд во Скопје: 
1. Двојаков Симеон; 
2. Симонов Милош; 
3. Калајџиовски Јован; 
4. Раичковиќ Надица; 
5. Ордановски Бранко; и 
6. Лазова Олга. 
П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3554 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

239. 
Врз основа на член 144 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 29 октомври 1971 година, на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 ок-
томври 1971 година и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 29 октомври 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕ-
НИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАКОН 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 
I 

Се образува Заедничка комисија на Републич-
киот, Социјално-здравствениот и Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за изготвување на Закон за пензиското и 
инвалидското осигурување (Комисија). 

П 
Комисијата има за задача да го изготви текс-

тот на Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување и да му го достави на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на усвоју-
вање, најдоцна до крајот на месец декември 1972 
година. 

При изготвувањето на Законот, а со цел за по-
реално согледување на проблемите и потребата од 
нивното регулирање, Комисијата ќе ги користи 
податоците и сознанијата на органите на управата, 
како и податоците што ќе и бидат презентирани од 
страна на заинтересираните органи и организации. 

Републичкиот секретаријат за труд и Репуб-
личкиот секретаријат за народно здравје и соци-
јална политика ќе ги вршат стручните работи во 
врска со изготвувањето на Законот. 

Ш 

Комисијата има претседател и определен број 
членови што се избираат од редот на пратениците 
на Републичкиот, Социјално-здравствениот и Сто-
панскиот собор на Собранието на СРМ и од редот 
на стручните и јавните работници. 

Во Комисијата по еден претставник делеги-
раат : 

1. Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија; 

2. Републичкиот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците од општествените дејности; 

3. Републичкиот одбор на Сојузот на здруже-
нијата на борците од НОВ, за Македонија; 

4. Стопанската комора на Македонија; 
5. Собрание на Републичката заедница за пен-

зиско и инвалидско осигурување на Македонија; 
6. Републичкиот одбор на здружението на пен-

зионерите и пензионираните инвалиди на трудот 
на СРМ; 

7. Републичкиот одбор на здружението на тру-
довите инвалиди. 

IV 

Комисијата има секретар. 

V 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-3531 
1 ноември 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

240. 
Врз основа на точка III од Одлуката за образу-

вање на Заедничка комисија на Републичкиот, Со-
цијално-здравствениот и Стопанскиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за изготвување на Закон за пензиското и ин-
валидското осигурување. Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 29 октомври 1971 
година, на седницата на Социјално-здравствениот 
собор одржана на 29 октомври 1971 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ, СОЦИЈАЛНО - ЗДРАВСТВЕНИОТ И СТО-
ПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ, 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. За претседател на Комисијата се избира 
Ванчо Цветковски, пратеник во Републичкиот 
собор. 

II. За членови се избираат: 
1. Милка Таќева-Григориевиќ, пратеник во Ре-

публичкиот собор; 
2. Младен Павловски, пратеник во Републич-

киот собор; 
3. Аце Ристевски, пратеник во Републичкиот 

собор; 
4. Орде Кузмановски, пратеник во Социјално-

здравствениот собор; 
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5. д-р Мифтар Курти, пратеник во Социјално-
здравствениот собор; 

6. д-р Никола Марковски, пратеник во Соци-
јал но-здравствениот собор; 

7. Пане Атанасовски, пратеник во Стопанскиот 
собор; 

8. Исмаили Сами, пратеник во Стопанскиот 
собор; 

9. Атанас Каракамчев, пратеник во Стопан-
скиот собор; 

10. Драган Христовски, пом. директор на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување; 

11. Виолета Крстевска, раководител на група 
за здравствено и пензиско осигурување во Репуб-
личкиот секретаријат за труд; 

12. д-р Данаил Симовски, референт во групата 
за здравство во Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика. 

III. За секретар на Комисијата се именува Ол-
га Огненовска, секретар на Одборот за социјално-
здравствени прашања на Републичкиот собор. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3532 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

241. 
Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и точка 1 
став 3, алинеа 1 од Уставниот амандман VI, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 29 октомври 1971 година и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 29 октомври 
1971 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ИЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-
СТОРНИТЕ И УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 

ВО СРМ 

Републичкиот собор и Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, разгледувајќи го материјалот „Состојба 
и примена на урбанистичките планови за населе-
ните места во СРМ" констатираа дека: 

1. Брзиот општествено-економски развиток на 
нашата Република во повоениот период предизви-
ка бројни демографски, економски, технолошки, 
социјални и социолошки промени поради што до-
веде до позабрзани процеси на урбанизацијата во 
нашата Република. 

Општините како основни општествено-политич-
ки заедници на овој план направија значајни на-
пори и одиграа во изминатиот период видна улога 
во планскиот развој на просторот. Сите општински 
центри и околу 90 други населени места поседу-
ваат урбанистички планови или одлуки со кои вре-
мено е регулирана изградбата а за некој тури-
стички региони изработени се или се во тек на 
изработка и просторни планови. 

Со определени законски прописи преку бројни 
средства и мерки, а посебно со национализацијата 
на градежното земјиште создадени се и основ-
ните претпоставки за поуспешна реализација на 
урбанистичките односно просторни планови. Со 
постапката разработка и примена на урбанистич-
ките и просторни планови овозможена е органи-
зирана, планска и рационална изградба во градо-
вите и другите населени места како и уредување 
на цели региони во просторот на Републиката. 

2. Меѓутоа, и покрај видните резултати проце-
сите на урбанизацијата во нашата Република зна-
чително заостануваат зад останатите општествено-
економски процеси и имаат повратно дејство врз 
нив. Тоа особено се изразува: 

— во сеуште недоволната развиеност на про-
сторното и урбанистичкото планирање како цело-
стен систем, во кој усогласено ќе се решаваат про-
блемите и интересите на разни структури, со цел 
да се обезбеди складен и хармоничен развој во 
просторот; 

— во неусогласеноста помеѓу просторното од-
носно урбанистичкото планирање со општествено-
економското планирање, поради што, честопати до-
аѓа до недоволно планско и рационално користење 
на просторот и планска и концентрирана изградба 
на градовите и населбите; среднорочните планови 
и програми сеуште не успеале да добијат своја 
просторна димензија преку изработка на средно-
рочни етапни планови за реализација и соодветни 
програми за станбена изградба за уредување на 
земјиштето, изградба на инфраструктурна мрежа 
и сл.; 

— во осетното заостанување во изградбата на 
целостен систем на мрежа на населби со правил-
на дислокација на определени функции што тие 
треба да ги имаат во просторот, поради што, дојде 
до забрзано празнење на определени простори; при 
тоа осетно заостанува изработката на урбанистички 
планови особено за оние места кои покажуваат 
тенденции на развој, односно кои располагаат со 
определени природни и економски потенцијали. 

Освен ова урбанистичкото и просторното пла-
нирање се среќава и со ред други неразрешени 
проблеми како што се: недостигот во поголем број 
на случаеви на потребни геодетски подлоги, недо-
волно издвојување средства на изработка и раз-
работката, просторните и урбанистичките планови, 
недостиг на стручни кадрови и соодветна органи-
зираност за нивна успешна примена како и не-
разрешеноста на определени системски проблеми 
посебно во врска со кредитирањето на комунална-
та инфраструктура. 

Поаѓајќи од значението на урбанизацијата и 
планското уредување на просторот за нашиот оп-
штествено-економски развој како и од состојбата 
и проблемите во врска со изработката и приме-
ната на просторните и урбанистичките планови, а 
со цел да се позабрзаат овие процеси, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Изградбата на населбите и градовите е дел 
од нашиот општествено-економски развој и не 
може плански да се насочува вон од чинителите 
кои тој развој го условуваат: човекот, природните 
услови, материјалната основа и општествената над-
градба. Поради тоа нивната изградба е една од 
мошне сложените и одговорните задачи на опште-
ствено-политичките заедници во прв ред на оп-
штините. Одговорноста е во толку поголема што 
изградбата треба да се усогласи со тековните мож-
ности и потребите на иднината. Основен услов и 
претпоставка за плански усогласен развиток на 
градовите и населбите е постоењето на просторни 
и урбанистички планови. Секаков парцијален при-
стап не ги дава бараните резултати и ги услож-
нува проблемите. Во натамошниот период на оп-
штините во решавањето на проблемите на урба-
низацијата особено е нужно: 

а) Позабрзано да се пријде на изработка на 
просторни планови за поодделни општини и ре-
гиони како услов и претпоставка за плански и усо-
гласен развиток на градовите и населбите и за 
правилно дислоцирање на определени производни 
и други животни функции и за рационално и ху-
мано користење на просторот. 

б) Натамошната урбанизација на населбите во 
услови на немање доволно материјални средства и 
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сили за изработка на урбанистички планови и уре-
дување на сите населби треба првенствено да се 
насочи кон урбанизирање; 

— на оние населби кои покажуваат тенденции 
на развој оспособувајќи ги како центри со опре-
делени функции за опслужување на соседните на-
селби; 

— на приградските населби и нивно оспособу-
вање за прифаќање на дел на населението кое 
врши притисок на населување во градовите; 

— на туристичките населби и други рекреа-
циони подрачја кои поради своите природни уба-
вини и реткости се привлечни за разни инвести-
тори со цел да се спречи стихијното запоседнува-
ње и упропастување на овие простори. 

2. Урбанистичките и просторните планови се 
пред се општествено-економски и политичко-пра-
вен инструмент со кои се регулираат определени 
односи и манифестации во просторот. Во уредува-
њето на овие односи се присутни бројни, различни, 
а често пати и спротивни на интересите на оддел-
ни структури и поединци. 

Со цел да се обезбеди оптимално усогласување 
на овие интереси во услови на развиени самоуправ-
ни односи, формално-правната страна на демократ-
ското одлучување треба се повеќе да им отстапува 
место на самоуправните структури во општините, 
преку разни облици на општествено и самоуправно 
договарање активно да бидат вклучени во одлу-
чувањето во сите фази на изработката и разработ-
ката на урбанистичките и просторните планови. 
При тоа посебно треба да се води сметка за усо-
гласеноста на урбанистичките планови со потре-
бите на општонародната одбрана. 

3. Со цел да се обезбеди правната сигурност на 
сите корисници на определен простор урбанистич-
ките и просторните планови треба да добијат оп-
ределен правен израз. Покрај одлуките за усвоју-
вање на овие планови треба да се донесат соодвет-
ни правилници за нивната примена. 

4. Со урбанистичките и просторните планови 
се регулираат основните животни токови во на-
селбите и пошироките региони и се обезбедуваат 
основни материјални претпоставки како што се: 
функционалната намена на површините, инфра-
структурата и слично со доволно цврсти елементи 
за долгорочни користи на општеството. Тие како 
такви треба да претставуваат просторна проекција 
на општествено-економскиот развој, односно соста-
вен дел на општествено-економските и плановите 
за развој на општествените дејности. Нивното усо-
гласување со општествено-економските токови и 
нивното актуелизирање преку изработка и при-
мена претставува една од многу сложените и од-
говорни задачи на општините. При тоа особено 
треба да дојдат до израз процесите на континуи-
рано планирање преку: 

а) повремена ревизија на урбанистичките и 
просторните планови и со тоа обезбеди продолжу-
вање на нивната подолгорочна вредност; 

б) изработка на етапни планови за реализација 
кои треба да претставуваат просторна конкретиза-
пиј а на среднорочните општествено" економски пла-
нови за развиток, со изработка на програми за 
станбено-комунална изградба, како и за изградба 
на инфраструктурни и други објекти, приоритетни 
урбанистички целини на кои ќе се изврши оваа 
изградба, програми за уредување на земјиштето, 
првенствено на овие целини, прорачун на трош-
ковите, извори на средства и др.; 

в) изработката на детални урбанистички реше-
нија и проекти за основната инфраструктурна мре-
жа на деловите каде се остварува предвидената из-
градба и сл. 

5 Изработката, разработката и примената на 
урбанистичките планови бара целосна изградена 
структура на органи и институции во општините 
со јасна разграниченост на регулативно-управните, 
планско-проектантските и оперативните функции. 

Со оглед на непостоење, во поголем број на оп-
штини на соодветна структура на органи и инсти-
туции и со оглед на недоволна разграниченост на 
одделни функции е потребно: 

а) да се зајакнат регулативно-управните функ-
ции на општинските собранија, донесување на 
сите видови планови и програми сврзани со нив-
ната реализација, издавање на решенија за лока-
ции, донесување на нормативни акти, грижа и над-
зор на нивното остварување преку: подобрување 
на кадровската структура на органите и управата 
и јакнење на инспекцискиот надзор за да се спре-
чи стихијното запоседување на локациите, бесправ-
ната изградба, нарушување на долгорочните кон-
цепции на плановите, загадување на водите и обез-
бедување поефикасна заштита на човековата око-
лина; 

б) Постапно ослободување на општинските со-
бранија и нивните органи од активностите кои 
имаат деловен и оперативен карактер и создавање 
на квалификувани организации и пренесување на 
нив грижата за изработка, разработка и примена 
на урбанистичките и просторни планови односно за 
изградба и уредување на градовите, населбите и 
поширокиот простор. 

6. Претпоставка и услов за континуирано пла-
нирање и планска и организирана изградба на гра-
довите и населбите и обезбедување на потребни 
континуирани и трајни средства. За оваа цел осо-
бено е потребно: 

а) да се надмине досегашната пракса на пау-
шално и од случај до случај издвојување на бу-
џетски средства за изработка, разработка и при-
мена на урбанистичките планови и друга докумен-
тација и за таа намена да се обезбедат континуи-
рани извори на средства за урбанистичко и про-
сторно планирање) 

б) поцелосно да се разработи соодветна земји-
шна политика сврзана со уредувањето и користе-
њето на градежно земјиште и по пат на зафаќање 
на градската рента преку разни облици (воведува-
ње придонес за користење на градското земјиште, 
издавање на локациите по пат на конкурс и сл.), 
како и други извори (дел на средства од фондовите 
за патишта, приходите од куќарината и сл.) обез-
бедат трајни извори за решавање на основните ин-
фраструктурни проблеми од заедничко користење. 

в) да се преиспита политиката на цените на 
комуналните услуги и по пат на општествено и са-
моуправно договорање поопределено да се уредат 
односите во распределбата на комуналните орга-
низации со цел да се зголеми нивната акумула-
тивна способност во остварување на функцијата на 
проширена репродукција, водејќи при тоа сметка 
и за стабилизационата политика. 

7. Нерешеноста на некои системски проблеми 
посебно во врска со кредитирањето на комунална-
та инфраструктура и индивидуално користење во 
голема мера ја отежнува планската и концепирана 
изградба на градовите. Со оглед на долгорочниот 
карактер на овие инвестиции, Републичкиот завод 
за стопанско планирање и Републичкиот завод за 
урбанизам, станбени и комунални прашања посеб-
но да ги испитаат можностите за издвојување на 
посебен круг на средства за поттикнување на ин-
вестициите во комуналната инфраструктура. 

8. Со оглед на значителното заостанување на 
процесите на урбанизацијата на село, Извршниот 
совет до крајот на 1971 година да преземе мерки 
за изготвување на соодветни материјали со кои 
најцелисходно ќе бидат согледани овие проблеми 
и врз основа на нив да му предложи на Собра-
нието на СРМ определена политика и мерки за 
забрзување на овие процеси на село. 

9. Квалитетот на изработката и примената на 
урбанистичките планови, покрај другото, бара со-
одветен профил на високо стручни урбанистички 
кадрови. Со оглед на недостатокот на вакви ка-
дрови во републиката потребно е, Извршниот со-
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вет со органите на Архитектонско-градежниот ф а -
култет да ја испита можноста: 

— за измени и дополнувања на наставната про-
грама со цел да се обезбедат покомплексни знаења 
на студентите во областа на урбанистичкото и про-
сторното планирање, и 

— за отворање на III степен на студии со цел 
да создадат услови за проширување на знаењето 
на кадровите кои работат во оваа област. 

10. Се задолжуваат Републичкиот завод за ур-
банизам, станбени и комунални прашања и соод-
ветни одбори на Републичкиот собор и Соборот на 
општините да го следат остварувањето на оваа 
препорака и повремено да ги информира Изврш-
ниот совет и Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 13-352)1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

242. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65, 16/67, 16/69 и 5/70), Извршниот совет на 
СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

I. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар на Републичкиот секретаријат 
за народно здравје и социјална политика д-р ПАН-
ЧЕ СТАНЧЕВ, поради исполнување услови за пен-
зија. 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-2184/1 
29 септември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

243. 
Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на одлуките на Комунал-
ното претпријатие во Титов Велес бр. 2066/2 од 26 
декември 1970 година и бр. 1289/1 од 20 октомври 
1971 година по одржаната јавна расправа на 21 
октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ Одлуката за вршење 
пресметка и распределба на доходот и личните 
доходи по работни погони, што ја донел Работнич-
киот совет на Комуналното претпријатие во Титов 
Велес на својата седница од 26 декември 1970 го-
дина под бр. 2066/2 и одлуката на овој орган бр. 
1289/1 донесена на 20 октомври 1971 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Комуналното претпријатие во 
Титов Велес, на начинот пропишан со статутот на 
претпријатието за објавување на општите акти. 

3. Советот за јавна управа, правосудство и ра-
ботни односи на Собранието на општината Титов 
Велес поднесе предлог за оценување уставноста и 
законитоста на актите означени во точка 1 на оваа 
одлука, поради тоа што тие не биле донесени во 
пропишаната со Уставот и законот постапка. 

На одржаната јавна расправа Судот утврди: 
Работничкиот совет на Комуналното претпри-

јатие во Титов Велес на својата седница од 26 де-
кември 1970 година донел одлука бр. 2066/2 со која 
е определено да се воведе во претпријатието за-
себно вршење на пресметка на доходот и распре-
делба на личниот доход, како и да се образуваат 
засебни органи на управување во секоја работна 
единица, а нејзиното влегување во сила и при-
менување е определено да биде од 27 декември 1970 
година. На својата седница од 20 октомври 1971 
година овој работнички совет донел истоветна од-
лука како и одлуката од' 26 декември 1970 година, 
со таа разлика што со последната одлука, која е 
заведена под бр. 1289/1, во точка 1 е определено 
веднаш да се пристапи кон пресметка на вкупниот 
приход и кон посебна книговодствена евиденција, 
а во точка 2 е определено „да се изврши измена 
на постојните нормативни ,акти и истите да се 
прилагодат спрема новонастанатата ситуација во 
врска со новата пресметка". 

Според ставот 4 на член 62 од Уставот на Ма-
кедонија, работните луѓе го остваруваат самоупра-
вувањето во единствениот општествено-економски 
систем во согласност со Уставот, законите и стату-
тот, а во одредбите на членовите 176 до 184 од 
Статутот на ова претпријатие бр. 260/1 од 23 јану-
ари 1970 година, е определено за донесувањето на 
статут и други општи акти задолжително да се из-
готвува предлог во форма на нацрт на актот, кој 
да биде изнесен на разгледување на собири на ра-
ботните луѓе, а нивните забелешки и предлози за-
должително да ги разгледа работничкиот совет пред 
донесувањето на општиот акт. Во однос на постап-
ката при донесувањето на статутот и негови изме-
ни или дополненија, во одредбата на став 3 на 
член 65 од Уставот на Македонија е пропишано 
дека статутот, пред конечното усвојување, му се 
поднесува на разгледување на општинското собра-
ние, која одредба е усвоена и внесена и во стату-
тот на претпријатието во членот 180. 

Уставниот суд најде дека со одлуките на работ-
ничкиот совет на Комуналното претпријатие во Ти-
тов Велес од 26 декември 1970 година и од 20 ок-
томври 1971 година се вршат статусни промени на 
работните единици на претпријатието и промена 
на организацијата на претпријатието утврдена со 
статутот, поради што било нужно овие две одлуки 
да бидат донесени по постапката определена со ста-
тутот, по која, како што утврди Судот во прет-
ходната постапка и на јавната расправа, не се до-
несени овие одлуки. Покрај ова во времето на до-
несувањето на одлуката бр. 2066/2 и со одредбите 
на членот 81 од Основниот закон за претпријатија-
та било пропишано задолжение за изнесување 
предлозите на општите акти на разгледување пред 
собири на работните луѓе, а со ставот 2 на член 
65 од Уставот на Македонија работните организа-
ции се должни своите општи акти да ги донесу-
ваат по согласност со Уставот и законот. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд наоѓа 
дека одлуките бр. 2066/2 од 26 декември 1970 го-
дина и бр. 1289/1 од 20 октомври 1971 година не се 
во согласност со Уставот на Македонија и ги по-, 
ништи. 

У. бр. 39/71 
21 октомври 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Перо Коробар, с. р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за финан-
сирање изградбата и реконструкцијата на делни-
цата Кичево — Св. Размо (Охрид) од патот Скопје 
— Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ре-
сен — Битола — југословенско-грчка граница, об-
јавена во („Службен весник на СРМ", бр. 26/71), 
се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за финансирање изградбата и рекон-
струкцијата на делницата Кичево — Св. Размо 
(Охрид) од патот Скопје — Тетово — Гостивар — 
Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југосло-

венско-грчка граница 
Во точка УП став 2 ред 2 место зборот „динари" 

треба да стои зборот „долари". 
Бр. 10-3230 

1 ноември 1971 година 
Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за финан-
сирање изградбата и реконструкцијата на делни-
цата Скопје — Тетово на патот Скопје — Тетово 
— Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Би-
тола — југословенско-грчка граница, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 26/71 се поткрад-
нала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 

на Одлуката за финансирање изградбата и ре-
конструкцијата на делницата Скопје — Тетово на 
патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — 
Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка 

граница 

Во точка УП став 1 ред 5 место '„Социјалистич-
ка Република Македонија" треба да стои „Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија". 

Бр. 10-3230 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води спор 
за бракоразвод по тужбата на Ајризи Неџип, ра-
ботник од село Сингелиќ, СКОПСКО, против туже-
ната Ајризи Сухбије, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Ајризи Сухбије во рок 
од 30 — триесет дена да се јави лично во овој суд 
или пак да ја соопшти сегашната своја адреса. 

Во колку во одредениот рок не се јави, ќе и се 
постави привремен старател во смисла на чл. 77 и 
78 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интере-
си во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1465 од 
21. IX. 1971 година. (85) 

При овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на Ристовски Жарко, од Нови Сад, про-
тив тужената Ристовска Добрица, од село Старо 
Нагоричани, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Добрица да се јави во 
овој суд, во рок од 30 — триесет дена од објаву-
вањето на огласот или пак во истиот рок да ја со-
општи сегашната своја адреса. 

Во колку тужената не се јави во овој суд во 
оставениот рок ќе и биде одреден привремен ста-
рател, согласно со член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја 
застапува во спорот пред судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2238 од 
13. X. 1971 година. (88) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак од тужителот Јанкуловски Ри-
сто, од Скопје, ул. „Радњанска" бр. 6, сега на 
работа во СР Германија, со полномошник Илија 
Марков, адвокат од Скопје, против тужената Јан-
куловска Добрица, по татко Трај кова, порано од 
Скопје, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Јанкуловска Добрица, по 
татко Трајкова, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот, да се јави во овој суд или да ја со-
општи својата адреса. Во противно ќе и биде 
определен старател за посебен случај, кој ќе ја за-
стапува до окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1356/.71 
(89) 

При овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на Тасковиќ Велимир, од Скопје, про-
тив тужената Тасковиќ Славјанка, со непозната 
адреса. 

Се задолжува тужената да се јави во судот 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ", или пак да ја со-
општи својата сегашна адреса. 

Во колку во определениот рок тужената Тас-
ковиќ Славјанка не се јави во судот или не ја до-
стави својата адреса, ќе и се одреди привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси 
во спорот, пред овој суд, согласно со чл. 77 и 78 
од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П бр. 685/70, 22. 
X. 1971 година. /асч 

При Окружниот суд во Скопје, е заведен спор 
од тужителот Поповски Апостол, од Скопје, ул. 
„886" бр. 15 - нас. Бутел П, против тужената По-
повска Нада, по татко Стојчевска, порано од 
Скопје, а сега со непозната адреса, за развод на 
брак. 

Се повикува тужената Нада Поповска, во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да се 
јави во Окружниот суд во Скопје или да ја со-
општи својата адреса. Во противно ќе и биде по-
ставен старател за посебен случај, кој ќе ја за-
стапува пред овој суд, до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2306/71. 
(90) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Весела Миланова Стефановска, родена Митрев-
ска, од село Лажани, поднесе тужба до овој суд 
за развод на брак против Стеван Најдов Стева-
новски, од село Галичани, а сега во неизвесност. 
Бидејќи тужениот Стеван е во неизвесност со не-
познато место на живеење, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", да се јави во овој суд или 
да одреди свој застапник, Во противно на истиот 
ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 345/71. 
(86) 

Пичуловска Јованка, од село Долно Агларци, 
поднесе тужба до овој суд за развод на брак про-
тив Пичуловски Киро, од село Могила, сега со не-
познато место на живеење. Бидејќи тужениот Ки-
ро е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена 

Огласен дел 
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од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се Јави во овој суд или да одреди 
свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 838/71. 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 264, 
страна 79, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник Аврамовски К л и м е н т а а, до-
сегашен хонорарен секретар на Основното учи-
лиште „Гоце Делчев", село Стенче, му престанува 
правото на потпишување поради разрешување од 
должност. 

За нов потписник на училиштето е назначен 
Веселиновска Анга, секретар, К О Ј а училиштето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, заедно со досегашниот пот-
писник Спасеновски Петре, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 165/70 од 3. Ш. 19/1 година. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 93, стра-
на 592, книга 1 е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Основното училиште „Моша 
Пијаде", село Облавце, Кумановско, Ивановски М. 
Душан, в.д. директор, му престанува правото за 
потпишување, бидејки е разрешен од должност. 

За директор на споменатото училиште е назна-
чен Алексиќ Петроние Трајан, КОЈ ИСТОТО ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Давитковски Зафиров Киро, секретар, сметано 
од 26. IX. 1969 година. 

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

110/69 од 17. Ш. 1971 година. (548) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 182, 
страна 952, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Централното основно учи-
лиште „Светлост", село Рашче, Скопско, Абедин 
Кроси, му престанува правото за потпишување по-
ради разрешување од должност, согласно со реше-
нието бр. 0303-64/2 од 31. ХП. 1970 година на Со-
ветот на училиштето-, 

За директор на училиштето се наименува Ибра-
хим Кроси, КОЈ согласно со решението бр. 0303-64/1 
од 31. ХП. 1970 година ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува истото, во границите на своето 
овластување, заедно со досегашниот потписник Ме-
џиде Касапи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
36 од 2. IV. 1971 година. (581) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. П. 1971 
година, рег. бр. 45/66, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Душко 
Константинов, досегашен директор на Народниот 
музеј во Битола. 

Се овластува за потпишување на установата 
Томе Јанакиевски, директор, и Таневска Слобо-
данка, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
19/71. (677) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. П. 1971 
година, рег. бр. 126/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ми-
ле Дуков Костовски, директор на Училиштето на 
ученици во стопанството „Кочо Рацин" — Битола. 

Се овластува за потпишување Русомаровски 
ѓорѓи, директор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
23/71. (679) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 5. Ш. 1971 
година, рег. бр. 2/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Пав-
ловски Борис, досегашен директор на Гимназијата 
„Браќа Миладиновци" — Битола. 

Се овластуваат за потпишување на Гимназијата 
Илија Андреевски, директор и Секулова Трајанка, 
сметководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 32/71. (722) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 647, 
страна 719, книга Ш е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор Лазар Прошев, дипломиран 
економист на Дирекцијата за туризам „Гевгелија 
турист" — Стари Дојран е назначен за директор со 
решението на советот на работната заедница број 
6 од 25. VI. 1970 година и истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 29. VП. 1970 година. 

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

бр. 110/70 од 14, IV. 1971 година. (752) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 348, стра-
на 427, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Неразвиеното основно училиште 
„Благој Ќирков", село Горно Оризари, Општина 
Титов Велес, Тополески Наумов Велјан, режисер, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За нов потписник на училиштето е назначена 
Алексова Јованова Маријонка, која истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран 
ПОТПИСНИК Давчевски Трајков Јордан, директор, 
сметано од 25. VI. 1970 година, согласно со одлу-
ката на советот на работната заедница од 25. VI. 
1970 година. 

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

бр. 86/70 од 15. IV. 1971 година. (757) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1442, страна 664, книга VI е запишано след-
ното: Претставништвото на Трговското претприја-
тие на големо и мало „Универзал" — Штип, со 
седиште во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5 се из-
двојува во самостојно претпријатие, согласно со од-
луката бр. 01-213/3 од 10.111.1971 година на работ-
ничкиот совет и ќе работи под следната фирма: 
Трговско претпријатие на големо и мало „Разно-
кооп" - Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5 (во осно-
вање). Предмет на работењето на претпријатието 
е вршење промет во сопствените продавници, прет-
ставништвата и во кооперација со селско-стопан-
ските производители и други работни организации: 
со селско-стопански производи во поледелството, 
овоштарството и лозарството; со месо и месни про-
изводи; со приплодни материјали во сточарството 
(говедарство, овчарство, свињарство, живинарство 
и пчеларство),; откуп и промет со селскостопански 
производи; откуп и промет со лековити растенија, 
шумски плодови и други шумски сортименти; снаб-
дување на селскостопанските производители со 
средства за производство; промет со трговска стока, 
на големо и мало, со следните трговски струки: 
текстил, кратка и плетена стока и конфекција; 
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галантериска и базарска стока и играчки; крзнена 
стока, Јажарска стока, конопни и Јутени производи; 
чевли; кожа, седларска и ременарска стока и 
прибор; производи од гума, каучук и плас-
тични материи; железарска и метална стока, вело-
сипеди, машини за шиење и прибор; автомобили 
(леќи и тешки), приколки и резервни делови; сред-
ства за заштита на растенијата; музички инстру-
менти, радио-апарати, телевизори и прибор; пче-
ларски материјал и прибор; прибор за овоштарство-
то и лозарството; електротехнички материјал, ча-
совници и изработки од племенити метали; бои и 
лакови, хемикалии и прибор; градежен материјал; 
огревно дрво, ќумур, гориво и мазиво; санитарни 
инсталациони материјали; стакло, порцелан и кера-
мичка стока; добиток и добиточна храна; месо и 
месни преработки; житарски и мелнички преработ-
ки; семенска стока и посадочен материјал; прехран-
бени артикли и предмети за домашни потреби; 
деликатесни производи; производи врз основа на 
шеќер и какао; зеленчук и преработки; млеко и 
млечни производи; риба; алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; 
сурова кожа, волна и крзно; животински отпадоци 
и влакна; индустриски растенија; живина, јајца и 
дивеч; мешана индустриска стока. 

Претпријатието покрај работите наведени во 
претходниот став ќе врши и услуги во прометот — 
агенциски и преку посредување. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
претставништвото во Скопје во самостојно претпри-
јатие, согласно со горенаведената одлука на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Универзал" — Штип. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Сто-
јановски Петар, в. д. директор, согласно со горенаве-
дената одлука. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 1399, страна 485, книга VI Прет-
ставништвото на Трговското претпријатие на големо 
и мало „Универзал" — Штип, со седиште во Ско-
пје, поради издвојување во самостојно претприја-
тие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 280 од 19.IV. 971 г. (903) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 353, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со нафта и наф-
тени деривати „Југопетрол" — Скопје — Организа-
ција на здружен труд без својство на правно лице 
— инсталација за складирање и дистрибуција на 
течен плин „Југопетрол" — Скопје во кругот на 
фабриката за стакло, ул. „470" бб. Предмет на ра-
ботењето на организацијата е инсталација на течни 
нафтени гасови со потребни објекти за услуга и 
продажба. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието ,.Југопетрол" — Скопје, со 
одлуката бр. 02-4211 од 18.111.1968 година, од одр-
жаната седница на 1.Ш.1968 година. 

Раководител на организацијата е Јаневски Бо-
рис. 

Инсталацијата за складирање и дистрибуција на 
течен плин „Југопетрол" — Скопје ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл. 
бр. 690/70 од 19.IV.1971 година. (904) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1057, страна 660, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување на моторни вози-
ла, градежен материјал, земјоделски производи и 
индустриска стока „Трго Вардар" — Скопје — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на прав-

но лице — Продавница број 4 во село Сопиште. 
Скопско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на колонијални стоки. 

продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трго Вардар" — 
Скопје, со одлуката бр. 385 од 8.УШ.1970 година, од 
одржаната седница на 20.11.1970 година. 

Раководител на продавницата е Златановски 
Тонче. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 699/70 од 19.1У.1971 година. (905) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 507, страна 1067, книга П е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо си мало 
за купопродажба и посредување „Југоплод" — село 
Стојаково, Гевгелиско — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Стовариште 
во Скопје, ул. „Битпазарска" бр. 41, со магацински 
простории на сточен пазар, с. Трубарево. Предмет 
на работењето на стовариштето е продажба на го-
лемо на сите видови земјоделски производи испо-
рачани од матичното претпријатие; продажба на 
мало на сите видови земјоделски производи испора-
чани од матичното претпријатие, а на пазариштата 
во Скопје. 

Стовариштето е основано од Трговското прет-
пријатие „Југоплод" — село Стојаково, со одлука-
та бр. 01-162/1 од 27.П.1971 година на работничкиот 
совет и уверенијата на испекциските служби Уп. 
бр. 12-10143 од 16.ГУ1971 и Уп. бр. 12-4268 од 24.Г1. 
1971 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Тасевски Киро, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 251 од 26.1У.1971 година. (906) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Караорман" — Ско-
пје — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Складиште — Скопје — Ма-
џари П, ул. „853 бб. Предмет на работењето на 
складиштето е продажба на сите видови стока од 
регистрираната дејност на матичното претпријатие. 

Раководител на складиштето е Петрушев Видое. 
Складиштето е основано од Трговското претпри-

јатие „Караорман" - Скопје, со одлуката бр. 
03-1989 од 1. IX. 1970 година на работничкиот совет. 

Складиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 283 од 26.1У.1971 година. (907) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5.Ш.1971 година, рег. бр. 10/59, книга П е запишана 
под фирма: Продавница за брашно број 3 во Бито-
ла, ул. „Цар Самоил" бр. 48, на Филијалата „Жито 
Македонија" — Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со брашно од сточна хра-
на, трици, кршена пченица, пченка, овес и јачмен. 

Раководител на продавницата е Таревски Бла-
гоја. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на филијалата „Жито Македонија" — Битола, со 
одлуката бр. 02-389/1 од 25.П.1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот т.е. филијалата во Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 128/71. (981) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
32.1У.1971 година, рег. бр. 9/71, книга I е запирана 
под фирма: Продавница за риби во Битола, на 
Задружното претпријатие „Дојранско Езеро" — Но-
ви Дојран. Предмет на работењето на продавницата 
е промет на риби и преработки од риби. 

Раководител на продавницата е Грбев В. Ставре 
Продавницата е основана од Задружното прет-

пријатие „Дојранско Езеро" — Нови Дојран, со од-
луката бр. 02-2189/69 од 2. X. 1969 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 225/71. (984) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26.1У.1971 година, рег. бр. 1/56, книга Ш е запишана 
под фирма: Продавница број 10 во Охрид, ул. „126" 
бр. 10, на Земјоделската задруга „Рашанец", село 
Прентов Мост. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на разни прехранбени артикли. 

Раководител на продавницата е Стрезовска Љу-
ба. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Рашанец", село Прентов Мост, со одлуката 
бр. 01-132/2 од 7.VI. 1970 година на работничкиот 
(задружен) совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 251/71. (986) 

Окружниот стопански суд во Битола обја-
вува дека во регистарот на стопанските организа-
ции, на 23.1У.1971 година, рег. бр. 8/71, книга П е 
запишана под фирма: Продавница број 3 во Охрид, 
ул. „Абас Емин" бр. 4, на Фабриката за намештај 
„Сима Погачаревиќ" - Врање. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со намештај. 

Раководител на продавницата е Ристо Димит-
ровски. 

Продавницата е основана од Фабриката за на-
мештај „Сима Погачаревиќ" — Врање, со одлуката 
бр. П/71/19.П.1971 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и фабриката 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 250/71. (937) 
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