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236. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОР-
МИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА 

ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ 

. Се прогласува Законот за формирање и упо-
треба на средствата на фондовите на заедничките 
резерви, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 декември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Број 03-5259 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

РЕЗЕРВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

За обезбедување средства за намирување на 
минималните лични доходи на работниците и за 
санација на самостојните организации на здруже-
ниот труд, самостојните организации на здруже-
ниот труд се должни да издвојуваат од својот до-
ход средства за фондовите на заеднички резерви 
на начин и под условите определени со овој закон. 

Средствата на доходот од претходниот став се 
сметаат како средства на деловниот фонд привре-
мено издвоени за посебни општествени намени и 
за времето додека се издвоени се изземаат од ос-
новицата за плаќање на обврските на средствата 
на деловниот фонд. 

Обврската за издвојување на средства во фон-
довите на заеднички резерви не се однесува на са-
мостојните организации на здружениот труд што 
вршат дејност во областа на образованието и во-
спитувањето, науката и културата, уметноста и 
забавата, здравството и социјалната заштита, ф и -
зичката и техничката култура. 

Член 2 
Фондовите на заеднички резерви се формираат 

за подрачјето на општината (општински фонд) за 
територијата на Републиката (републички фонд). 

Две или повеќе општини спогодбено можат да 
формираат заеднички фонд на заеднички резерви. 

Фондовите на заеднички резерви имаат свој-
ство на правно лице. 

Член 3 
Со фондовите на - заеднички резерви управу-

ваат самостојните организации на здружениот труд 
кои се должни од својот доход да издвојуваат 
средства во фондовите. 

Во управувањето со фондовите учествуваат и 
претставници на Стопанската комора на Македо-
нија, соодветните асоцијации на работните орга-
низации и општествено-политичките организации. 

Органи на управување на фондовите се: со-
брание и управен одбор. 

Составот, начинот на избор и разрешувањето, 
како и начинот на работењето и меѓусебните од-
носи на органите на управување се определуваат 
со статутот на фондот. 

II. ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКИ 

РЕЗЕРВИ 

Член 4 
Приходи на фондовите се: 
1) средствата што ги издвојуваат самостојните 

организации на здружениот труд според одредби-
те на овој закон; 

2) средствата што им ги отстапуваат опште-
ствено-политичките заедници, работните и други 
организации; 

3) средствата од кредити; 
4) средствата од каматата по дадените кредити 

и од каматата на орочените средства; и -
5) други приходи. 

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

пресметуваат од остварениот доход намален за 
износот на пресметаните лични доходи и закон-
ските и договорните обврски кои се однесуваат на 
работењето на оној од кого е остварен доходот (ос-
новица за пресметување). 

Средствата на републичкиот фонд се форми-
раат по стапка од 1,5% од основицата за пресме-
тување, а средствата на општинските фондови по 
стапка што ќе ја утврди општинското собрание на 
своја седница, но најмногу во висина од 3,5% од 
основицата за пресметување. 

Член 6 
Збирот на стапките од претходниот член прет-

ставува единствена стапка за работната организа-
ција. 

Член 7 
Одредбите од член 5 на овој закон се однесу-

ваат и на самостојните организации на здружениот 
труд во состав на работна организација кои само-
стојно го утврдуваат и распределуваат доходот. 

Член 8 
Средствата на фондовите се уплатуваат во оп-

штината на чие подрачје е седиштето на работната 
организација односно седиштето на самостојната 
организација на здружениот труд. 
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Член 9 
Фондовите се должни од своите приходи да 

формираат резерви за исплата на минималните 
лични доходи кои во просек не можат да бидат 
помали од една третина од годишниот износ на 
исплатените минимални лични доходи на сред-
ствата на фондот за последните 3 години. 

Член 10 
Право на користење на средства од фондовите 

на заедничките резерви имаат само самостојните 
организации на здружениот труд што издвојуваат 
средства во фондовите. 

Член 11 
Средствата на фондовите се користат според 

програмата што ја донесува собранието на фондот. 
Со програмата задолжително се предвидуваат 

и средства за исплата на минималните лични до-
ходи најмалку во износ кој бил исплатен за таа 
цел во претходната година. 

Член 12 
Средствата на фондовите што се користат за 

санација на самостојните организации на здруже-
ниот труд можат да се користат и за преквалифи-
кација и други неопходни вложувања за з а л о ж у -
вање на вишокот на работници, утврден со сана-
ционата програма. 

Член 13 
Средствата на фондовите можат да се одобру-

ваат само во вид на кредит. 
По исклучок, средствата на фондовите можат 

да се одобруваат без обврска за враќање за ис-
плата на минималните лични доходи кога работ-
ната организација од остварениот доход, утврден 
со завршната сметка, не може да ги надомести 
исплатените договорни и законски обврски и ми-
нималните лични доходи на работниците. 

Член 14 
Каматната стапка за кредитите дадени од 

средствата на фондовите не може да биде пови-
сока од 1% од каматната стапка што' фондовите 
им ја плаќаат на самостојните организации на 
здружениот труд што ги вложиле средствата. 

Фондовите се должни да го определат рокот 
на враќањето на кредитите и каматната стапка на 
начин кој ќе овозможи навремено враќање на 
средствата на самостојните организации на здру-
жениот труд. 

Член 15 
Фондовите можат меѓусебно да се кредитираат 

и да ги здружуваат средствата. 

Член 16 
Средствата што од својот доход ги издвоиле 

самостојните организации на здружениот труд во 
фондовите на заеднички резерви, фондовите ќе 
им ги вратат во рок од 10 години, во 7 еднакви 
годишни ануитети, по истекот на 3 години од уп-
латата, со каматна стапка од 3% годишно. 

Член 17 
Фондовите на заеднички резерви на самостој-

ните организации на здружениот труд можат да 
им издаваат обврзници за уплатените средства. 

Член 18 
Самостојните организации на здружениот труд, 

сразмерно со средствата што од својот доход ги 
издвоиле во фондовите за заеднички резерви ќе 
учествуваат во распределбата на приходите што 
фондот ќе ги оствари од своето работење. 

Член 19 
Обврската на фондот за враќање на средствата 

на самостојните организации на здружениот труд 
ќе се намали за износот на средствата што се да-
дени без обврска за враќање, сразмерно на сред-
ствата што тие ги уплатиле во Фондот. 

Член 20 
Каматата на издвоените средства во фондовите 

ќе се пресметува од денот на издвојувањето на 
средствата, по истекот на секоја година. 

Ш. Р Е П У Б Л И Ч К И ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ 

•Член 21 
Се основа Републички фонд за заеднички ре-

зерви. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 22 
Средствата на Републичкиот фонд што се фор- -

мираат согласно со член 4 од овој закон се до-
делуваат на одделни работни организации преку 
општинскиот фонд. 

Доделувањето на средства од Републичкиот 
фонд може да се услови со претходно доделување 
на средства од општинскиот фонд. Критериумите 
и условите под кои се доделуваат кредити од сред-
ствата на Републичкиот фонд се утврдуваат сс 
статутот на Фондот. 

Член 23 
Републичкиот фонд на самостојните органи-

зации на здружениот труд може да им ги враќа 
средствата и да им ја плаќа каматата и преку оп-
штинскиот фонд. 

Член 24 
Статутот на Републичкиот фонд го донесува 

Собранието на Фондот, а го потврдува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 25 
Собранието на Републичкиот фонд го сочину-

ваат, покрај претставници на самостојните орга-
низации на здружениот труд, претставници на Сто-
панската комора на Македонија и претставници на 
Сојузот на синдикатите на Македонија. 

Собранието на Фондот од редот на своите чле-
нови избира Управен одбор. 

Член 26 
Програмата на Републичкиот фонд од член 11 

на овој закон и завршната сметка на фондот се 
доставуваат на увид на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 27 
Финансиско-материјалните и административни-

те работи на Фондот ги води административната 
служба на Фондот или банката што ќе ја опре-
дели Управниот одбор на Фондот. 

IV. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 28 
Бројот на членовите и начинот на претставу-

вање на работните организации, начинот на нив-
ниот избор, како и бројот на претставниците на 
Стопанската комора на Македонија, асоцијациите 
на работните организации и општествено-политич-
ките организации за првите собранија на фондо-
вите ги определува: 

— за општинскиот фонд — соборите на работ-
ните организации на собранието на општината; и 

— за Републичкиот фонд — Управниот одбор 
на Стопанската комора на Македонија. 
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Член 29 

Првото собрание на Републичкиот' фонд ќе се 
свика до 31 јануари 1971 година. 

Член 30 

Правата и обврските на постојните општински 
и републички заеднички резерви на стопанските 
организации и нивните средства се пренесуваат 
на соодветните фондови на заеднички резерви спо-
ред положбата на 31-ХП-1970 година. 

Доколку пренесените средства се поголеми од 
пренесените обврски, тие првенствено ќе се ко-
ристат за исплата на минималните лични доходи 
на работниците без обврска на враќање и за по-
кривање на ненаплативи побарувања. 

Доколку обврските од работењето на средства-
та на заедничките резерви на стопанските органи-
зации се поголеми од правата и средствата што се 
пренесуваат на фондот на заеднички резерви, на-
чинот на извршувањето на тие обврски се утврду -
ваат со закон. Со овој закон вишокот на обврски-
те над пренесените права и средства не може да 
се пренесе на фондовите што се формираат со 
овој закон. 

Член 31 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за управување и располага-
ње со средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации („Службен весник на НРМ% 
бр. 24/61) и („Службен весник на СРМ" бр. 15/65 и 
3/68) и Законот за употреба на дополнителните 
средства за заеднички резерви на стопанските ор-
ганизации („Службен весник на СРМ" бр. 28/65). 

Одредбите од законите од претходниот став 
ќе се применуваат до формирањето на фондовите 
на заеднички резерви, а најдоцна до 31 декември 
1970 година. 

Член 32 

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

237. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА САМОУПРАВНО ДО-
ГОВАРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ РАБОТНИ ОД-

НОСИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за начинот и постап-
ката за самоуправно договарање на меѓусебните 
работни односи во работните организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана, на 24 декември 1970 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 24 декември 1970 година. 

Број 03-5256 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА САМО 
УПРАВНО ДОГОВАРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ 

РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Работните организации, во кои поради мал број 

членови на работната заедница не се избираат ор-
гани на управување, како и работните организа-
ции, во кои природата на здружениот труд бара 
посебен начин на уредување на меѓусебните работ-
ни односи (работни организации на услужните деј-
ности, училишта, здравствени установи, културни 
и уметнички установи, спортски и други опште-
ствени организации и др.), можат да склучуваат 
посебни спогодби со кои. врз основа на самоу-
правно договарање, ги регулираат меѓусебните ра-
ботни односи (со натамошниот текст: спогодба), на 
начин и постапка определени со овој закон. 

Член 2 
Спогодба можат да склучат работните органи-

зации од исти или сродни дејности. 

Член 3 
Постапка за склучување на спогодбата можат 

да покренат заинтересираните работни организа-
ции. 

Иницијатива на постапката за склучување на 
спогодбата можат да покренат асоцијациите на ра-
ботните организации, општинското собрание, оп-
штинскиот синдикален совет и Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија. 

Член 4 
Постапката за склучување на спогодбата се 

смета дека е покрената доколку тоа го прифатат 
најмалку две работни организации. 

Член 5 
Работните организации кои го прифатиле по-

кренувањето на постапката за склучување на спо-
годбата, формираат заедничка комисија која изра-
ботува нацрт на спогодба. 

Член 6 
Заедничката комисија го доставува нацртот на 

спогодбата до сите работни организации што го 
прифатиле покренувањето на постапката за склу-
чување на спогодба. 

Работната заедница на работната организација 
го разгледува нацртот на спогодбата по постапка 
утврдена за донесување на општите акти. 

Забелешките на нацртот на спогодбата работ-
ната заедница на работната организација ги до-
ставува на заедничката комисија најдоцна во рок 
од 30 дена од денот кога и е доставен нацртот на 
спогодбата на разгледување. 

Ако во рокот определен во претходниот став 
не се достават забелешки, се смета дека работната 
заедница на работната организација го прифаќа 
нацртот на спогодбата. 

Член 7 
Заедничката комисија, во заедница со овлас-

тени претставници на работните организации кои 
го прифатиле покренувањето на постапката за 
склучување на спогодбата, ги разгледува примени-
те забелешки од работните заедници на работните 
организации и изработува конечен текст на спо-
годбата најдоцна во рок од 15 дена по истекот на 
рокот определен во член 6 став 3 од овој закон и 
ќе го достави на работните организации-учеснички 
во договарањето. 
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Член 8 
Спогодбата ја усвојува работната заедница на 

работната организација на начин и постапка утвр-
дени во законот и во статутот за донесување на 
општите акти. 

Член 9 
Спогодбата влегува во сила осмиот ден од 

денот кога работната организација донела одлука 
за усвојување на спогодбата (член 8), до колку со 
спогодбата не е определен друг рок. 

Член 10 
Работната организација одлуката за усвојува-

ње на спогодбата ја доставува до општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за работите на трудот, 
најдоцна во рок од 8 дена од денот на усвојува-
њето 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на -трудот, за секоја примена одлука од 
работната организација за усвојување на спогод-
бата во рок од 8 дена ги известува сите работни 
организации-учеснички во договарањето. 

Ако најдоцна во рок од два месеца од денот 
кога конечниот текст на спогодбата е доставен до 
општинскиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на трудот, спогодбата не ја усвојува со 
своите одлуки на јмалку две работни организации, 
се смета дека спогодбата не е склучена и не може 
да влезе во сила. 

Член 11 
Заедничката комисија му ја доставува спогод-

бата на чување на општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на трудот. 

Ако спогодбата се склучува меѓу работни ор-
ганизации од територијата на повеќе општини, со 
спогодбата се определува на кој општински орган 
на управата, надлежен за работите на трудот, ќе 
му се достави на чување конечниот текст на спо-
годбата. 

Кон конечниот текст на спогодбата на општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
трудот, му се доставуваат и сите материјали и 
списи кои се однесуваат на склучената спогодба. 

Општинскиот орган на управата, определен врз 
основа на став 2 од овој член, за работната орга-
низација што ја усвоила спогодбата го известува 
општинскиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на трудот, според седиштето на организа-
цијата. 

Со известието од претходниот став се доста-
вува и примерок од спогодбата. 

Член 12 
Спогодбата можат да ја усвојат и работните за-

едници на работните организации што не учеству-
вале во постапката за склучување на спогодбата, 
на начин пропишан во член 8 од овој закон. 

Член 13 
Измени и дополнувања на спогодбата се вршат 

според постапката определена за нејзиното доне-
сување. 

Член 14 
Случаите и условите за престанок на важе-

њето на спогодбата, како и начинот на истапува-
њето на одделни работни организации се утврду-
ваат во спогодбата. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

238. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ 
ПРИДОНЕС ВО 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за водниот придонес во 
1971 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 ноември 1970 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Бро ј 03-5265 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Работните и други организации, граѓански 

правни лица и граѓаните што употребуваат и ис-
користуваат вода за определени стопански или 
комунални цели или што испуштаат загадени во-
ди во 1971 година плаќаат воден придонес според 
одредбите на овој закон. 

Обврзниците што плаќаат придонес од личен 
доход од земјоделска дејност во 1971 година на-
место' воден придонес плаќаат зголемен придонес 
од личен доход од земјоделска дејност. Средствата 
добиени со зголемување на придонесот од личен до-
ход од земјоделска дејност се користат за -целите 
за кои се користи водниот придонес. 

' Член 2 
Работните и други организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните за употребената и иско-
ристена вода плаќаат воден придонес, во следните 
износи: 

1. хидроелектраните и термоелектраните по 
0,0025 динари за 1 квч произведена електрична 
енергија; 

2. рударските и индустриските работни органи-
зации, како и рударските и индустриските погони 
на други стопански организации по 0,04 динари за 
1 м3 употребена или искористена вода; 

3. работните организации што вршат занает-
чиски дејности, граѓанските правни лица и граѓа-
ните што вршат занаетчиски и други слични сто-
пански дејности (влачарници, валавици, воденици 
и слично) по 0,0003 динари за 1 м3 употребена или 
искористена вода; и 

4. работните и други организации што вршат 
комунални дејности по 0,02 динари за 1 м3 употре-
бена или искористена вода, освен за водата што 
тие ја испорачуваат на други организации, на гра-
ѓанските правни лица и на граѓаните за кои овие 
се должни непосредно да плаќаат воден придонес. 

Работните организации од други гранки и об-
ласти на стопанството, чии погони произведуваат 
и електрична енергија, плаќаат воден придонес 
според износот утврден во точка 1 од претходниот 
став, доколку водата ја Употребуваат или искори-
стуваат исклучиво за производство на електрична 
енергија. 
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Член 3 
Работните и други организации, граѓанско-

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

1. работните и други организации што се за -
нимаваат со производство на јаглен, нафта, неме-
тали, целулоза, хартија, кожа, обувки и текстил, 
како и работните организации од областа на црната 
и обоената металургија и хемиската индустрија: 

— по 0,02 динари за 1 м3 испуштена загадена 
вода со отровни киселини или други отровни хеми-
калии; 

— по 0,01 динари за 1 м3 испуштена загадена 
вода со неотровни органски или аноргански ма-
терии; 

2. сите други работни организации, граѓански-
те правни лица и граѓаните по 0,02 динари за 1 
м3 испуштена загадена вода. 

Работните и други организации од точка 1 на 
претходниот став, доколку загадената вода ја ис-
пуштаат во природни или вештачки водотеци без 
уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во 
двоен износ. 

Член 4 
Обврзниците на водниот придонес од член 3 на 

овој закон кои немаат уреди за мерење количе-
ствата на испуштените загадени води, плаќаат во-
ден придонес за употребената или искористена и за 
испуштената загадена вода во единствен износ што 
се пресметува по 1 м3 употребена искористена вода 
и тоа: 

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

2. работните организации од дрвната, прехран-
бената и друга индустрија што испуштаат зага-
дени води со неотровни органски и аноргански ма-
терии — по 0,044 динари за 1 м3 вода; 

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

вода. 
Член 5 

Обврзниците од став 2, на член 1 од овој з а -
кон плаќаат зголемен придонес од личен доход од 
земјоделска 4 дејност со 2% од катастарскиот 
приход. 

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

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

Употребената или искористената односно ис-
пуштената загадена вода се евидентира само ед-
наш, без оглед на тоа колку пати е употребена во 
технолошкиот процес на производството. 

Член 7 
Работните организации и другите обврзници на 

воден придонес според овој закон, кои немаат ин-
струменти за мерење на употребената или иско-
ристената вода, количеството на употребената или 
искористената вода ја утврдуваат според капаци-
тетот на постројките за снабдување со вода, а сраз-
мерно со степенот на искористеноста на производ-
ните капацитети за кои е употребена или иско-
ристена водата. 

Капацитетот на постројките за снабдување со 
вода како и производниот капацитет за кој се упо-
требува или искористува водата се утврдуваат спо-
ред нивната инвестиционо-техничка документација, 
а до колку таква нема капацитетот го утврдува 
комисија што ја формира општинскиот орган на 
управата, надлежен за работите на водостопан-
ството. 

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

ниот придонес го пресметуваат и плаќаат за изми-
натиот месец најдоцна до 25 наредниот месец на 
чековната сметка на Републичкиот фонд за води. 

Ако граѓаните и граѓанско-правните лица вод-
ниот придонес не го уплатат во рокот од претход-
ниот став, наплатата на придонесот ќе се изврши 
присилно според прописите за придонесите и дано-
ците на граѓаните. 

Износот со кој е зголемен придонесот од ли-
чен доход од земјоделска дејност според член 5 
на овој закон, како и присилно наплатениот воден 
придонес се уплатуваат во корист на Републички-
от фонд за води во рок од еден месец по изврше-
ната наплата. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила следниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1971 година. 

239. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТИМУ-
ЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИ?АНОСТА И УСПЕХОТ 

НА МЛАДИТЕ 

Се прогласува Законот за стимулирање тален-
тираноста и успехот на младите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 декември 1970 година, 
и на седницата на Проев етно-културниот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година. 

Број 03-5258 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИ? АНОСТА И 
УСПЕХОТ НА МЛАДИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот, на обезбеду-

вање материјални и други услови за стимулирање 
талентираноста на младите кои пројавуваат осо-
бен интерес, склоности и способности за поголеми 
научни, технички и уметнички достигања и се 
утврдуваат формите за оддавање општествено при-
знание на младите кои постигнале извонреден ус-
пех и напредок. 

II. ФОНД З А СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНО-
СТА НА МЛАДИТЕ 

Член 2 
Се основа Републички фонд за стимулирање 

талентираноста на младите (Фонд). 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 3 
Фондот има својство на правно лице. 
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Член 4 
. Приходи на Фондот се: 
•— средствата што се обезбедуваат во Репуб-

личкиот буџет; 
— средствата што ги даваат работните и дру-

гите организации; 
— подароци, завештанија и други приходи; * 
— камати за средствата на Фондот вложени 

к а ј банката. 

Член 5 
Средствата на Фондот се употребуваат за : 
— финансирање на дополнителните програми 

што ги остваруваат училиштата, високошколските 
установи, работните и други специјализирани ор-
ганизации и стручни здруженија, со цел за про-
ширување и продлабочување на знаењата на та-
лентираните млади луѓе и задоволување на нивни-
те интереси, склоности и способности за одделни 
области од науката, техниката, уметноста и други-
те видови дејности; 

— финансирање на олимпијади, натпревари, из-
ложби и други форми за оценување на постигна-
тите резултати на талентираните млади луѓе во 
областа на науката, техниката, уметноста и дру-
гите видови дејности што ги организираат работ-
ните и други специјализирани организации и 
стручни здруженија, а се од интерес за Републи-
ката; 

— спроведување наградни конкурси за постиг-
нати извонредни резултати на талентираните мла-
ди луѓе во одделни области од науката, техниката, 
уметноста и другите видови дејности што ги рас-
пишува Фондот; 

—• давање стипендии на талентираните млади 
луѓе за продолжување на школувањето односно за 
стручно и научно усовршување или специјализа-
ција во земјата и странство; 

— доделување награди на талентираните мла-
ди луѓе кои постигнале извонредни резултати на 
олимпијади, натпревари, изложби, наградни кон-
курси и други форми за оценување на постигна-
тите резултати на талентираните млади луѓе. 

Член 6 
Корисници на средствата на Фондот можат да • 

бидат: 
— талентираните млади луѓе на кои им се до-

делува стипендија или награда од Фондот за по-
стигнати извонредни резултати на олимпијади, нат-
превари, изложби, наградни конкурси и други 
форми за оценување на постигнатите резултати; 

— училиштата, високошколските установи, ра-
ботните и други специјализирани организации и 
стручни здруженија кои остваруваат дополнителни 
програми или организираат олимпијади, натпрева- . 
ри, изложби и други форми за оценување на по-
стигнатите резултати на талентираните млади луѓе. 

Член 7 
Средствата на Фондот се доделуваат, по пра-

вило, врз основа на конкурс. 

Член 8 
За доделување на средства од Фондот одлучу-

ва Управниот одбор на Фондот. 
Средствата од Фондот се доделуваат без обвр-. 

ска на враќање. 
Условите, мерилата, начинот и постапката за 

доделување на средства од Фондот се утврдуваат 
со Статутот на Фондот. 

Член 9 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на годишен финансиски план, што го донесува 
Управниот одбор на Фондот. 

Со финансиски план средствата се распреде-
луваат по намени и износи. 

На финансискиот план на Фондот дава со-
гласност Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 10 
За извршувањето на финансискиот план на 

Фондот се составува завршна сметка што ја утвр-
дува Управниот одбор на Фондот, а ја одобрува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 11 
Со Фондот управува Управниот одбор. 
Управниот одбор има најмалку 11 членови. 
Една третина од членовите на Управниот од-

бор ги именува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а другите две третини ги со-
чинуваат претставници кои ќе ги делегираат ра-
ботните и други организации што ќе се опреде-
лат со статутот на Фондот. 

Делокругот на Управниот одбор се утврдува со 
статутот на Фондот. 

Член 12 
Претседателот на Управниот одбор на Фондот 

го претставува и застапува Фондот и е наредбо-
дател за извршување на финансискиот план на 
Фондот. 

Член 13 
Фондот има статут. 
Со статутот на Фондот, покрај другото, се про-

пишуваат основните одредби за откривањето и 
стимулирањето на талентираните млади луѓе. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот од-
бор на Фондот, а го потврдува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 14 
За начинот и постапката за откривање на та-

лентираните млади луѓе, Управниот одбор на Фон-
дот донесува посебен правилник. 

Член 15 
На талентираните млади луѓе кои добиле на-

града од средствата на Фондот, Управниот одбор 
на Фондот им издава диплома. 

Обликот и содржината на дипломата и начи-
нот на издавањето се утврдуваат со Статутот на 
Фондот. 

Член 16 
Стручните и административните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура. 

III. ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗВОН-
РЕДЕН УСПЕХ И НАПРЕДОК НА МЛАДИТЕ 

. Член 17 
З а оддавање општествено признание за по-

стигнат извонреден успех и напредок во усвоју-
вањето и применувањето на знаењата од областа 
на науката, техниката, уметноста и другите видо-
ви дејности, основните училишта и училиштата за 
средно образование на учениците им доделуваат 
посебни дипломи и пофалници и тоа: 

— диплома за завршено училиште со контину-
иран одличен успех по сите наставни области и 
проширени знаења во одделни наставни области; 

— диплома за завршено училиште со контину-
иран одличен успех во одделни наставни области 
и проширени и продлабочени знаења во тие обла-
сти; 

— пофалница за завршено училиште со кон-
тинуиран општ одличен успех. 

Член 18 
За оддавање општествено признание за по-

стигнатиот одличен успех и напредок во текот на 
студиите, високошколските установи на студенти-
те им издаваат: диплома за завршени студии со 
одличен успех и извонредни достигања во оддел-
ни дисциплини на науката, техниката, уметноста и 
другите видови дејности. Се смета дека студентот 
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ги завршил студиите со одличен успех ако него-
вата средна оценка на успехот на крајот на сту-
диите изнесува на јмалку 9. 

Член 19 
Одлуката за доделување диплома односно по-

фалница од член 17 и 18 на овој закон ја донесу-
ва органот определен со статутот на училиштето 
односно високошколската установа. 

Член 20 
Поблиски прописи за начинот на доделување-

то на дипломите и пофалниците од член 17 и 18 
на овој закон како и за обликот и содржината на 
дипломата односно пофалницата донесува репуб-
личкиот секретар за образование, наука и култура. 

Член 21 
Имињата на талентираните млади луѓе, на кои 

им е доделена диплома односно пофалница спо-
ред одредбите на член 15, 17 и 18 од овој закон, 
ги објавува Републичкиот секретаријат за образо-
вание, наука и култура преку јавните средства 
за информации секоја година на 2 август — Денот 
на Илинденското востание и одржување на Пр-
вото заседание на АСНОМ. 

Член 22 
Талентираните млади луѓе, на кои им е доде-

лена диплома од член 15 или диплома односно по-
фалница од член 17 и 18 на овој закон, имаат 
право на првенство за: 

— запишување во училиште односно високо-
школска установа од непосредно повисок степен 
во која се изучуваат дисциплините на кои дипло-
мата или пофалницата се однесува; 

—• добивање стипендија или кредит за продол-
жување на школувањето односно за стручно или 
научно усовршување и специјализација; 

— сместување во домови за ученици и сту-
денти; 

— запослување на соодветни работни места. 

IV. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 23 
До донесување на статутот на Фондот првиот 

управен одбор го сочинуваат претседателот и чле-
новите што ќе ги именува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, како и претстав-
ници што ќе ги делегираат работните и други ор-
ганизации и нивни асоцијации што ќе ги определи 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија со одлука. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

240. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

Се прогласува Законот за здравственото оси-
гурување на населението, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година. 

Број 03-5256 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Здравственото осигурување на населението во 

Социјалистичка Република Македонија во 1971 го-
дина, ќе се спроведува според прописите за здрав-
ствено осигурување и за организација и финанси-
рање на социјалното осигурување што се однесу-
ваат на здравственото осигурување, а кои важат 
на 31 декември 1970 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила следниот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

241. 
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 

РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките судски такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 24 декември 1970 година. 

Број 03-5257 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
СУДСКИ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за републичките судски такси 

(„Сл. весник на СРМ" бр. 36/69) во чл. 3 став 3 
се менува и гласи: 

„Дел од приходите, во висина од 20% ОД суд-
ските такси од претходниот став, до 1975 година 
се издвојува за изградба, доградба, адаптација и 
поголеми поправки на судските згради, воспитно-
поправните домови и затворите". 

По став 3 се додава став 4 ко ј гласи: 
*„Дел од приходите во висина од 25% од издво-

ените средства од судските такси од став 9 на 
овој член се издвојува за опрема на судовите, јав-
ните обвинителства и воспитно-поправните домови". 

Сегашниот став 4 станува став 5. 
По став 5 се додава нов став кој гласи: 
„Средствата од став 4 на овој член се водат 

на посебна сметка на Републиката, а ќе се користат 
според програмата што ќе ја донесе Извршниот 
совет". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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242. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам, 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ 
РАБОТНИЦИ КОИ РАБОТЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ДОЛЖНОСТИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Се прогласува Законот за усогласување на пен-
зиите на пензионираните работници кои работеле 
на определени должности во органите за внатреш-
ни работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година. 

Бро ј 03-5253 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕН-
ЗИОНИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ РАБОТЕЛЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖНОСТИ ВО ОРГАНИТЕ 

ЗА ВНАТРЕШНЦ РАБОТИ 

Член. 1 

Старосните и инвалидските пензии на осигуре-
ниците кои се пензионирани како работници на 
определени должности во органите за внатрешни 
работи (член 58 и 59 од Основниот закон за пен-
зиско осигурување), остварени заклучно до 31 де-
кември 1967 година, а кои работеле на работи во 
органите за внатрешни работи, освен на работите 
на службата за државна безбедност и контролата 
на меѓународниот патнички промет, се усогласу-
ваат така што за утврдување на новиот износ на 
усогласената пензија се зема основот кој му одго-
вара на просечниот личен доход што работниците 
го оствариле во 1967 година, работејќи на исто или 
слично работно место на кое во моментот на пен-
зионирањето осигурениците работеле. 

На начин од претходниот став ќе се усогласат 
и семејните пензии на членовите на семејството на 
умрениот уживател на старосна или инвалидска 
пензија. 

Член 2 

Новиот пензиски основ се утврдува со приме-
на на валоризирани фактори, посебно определени 
•за преведените пензии според член 220-а од Ос-
новниот закон за пензиско осигурување, а посебно 
за пензиите остварени во раздобјето од 1965 до 
1967 година, зависно од годината на пензионира-
њето, врз основа на распоредувањето на уживате-
лите во групи определени според звањата и струч-
ната спрема, чинот односно положбата и ф у н к -
цијата што уживателот на пензија ги имал во мо-
ментот на пензионирањето односно според осигу-
реничкиот разред по кој пензијата е преведена. 

Член 3 

Валоризационите фактори во смисла на член 2 
од овој закон ги утврдува со пропис републички-
от секретар за внатрешни работи. 

Член 4 

Распоредувањето на уживателите на пензии во 
соодветните групи во смисла на член 2 од овој 
закон ќе го изврши по службена должност репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи, за што на 
уживателот му се издава потврда за извршеното 
распоредување. 

Член 5 

Усогласувањето на пензиите според одредбите 
на овој закон ќе го извршат комуналните заводи 
за социјално осигурување, овластени за работите 
од инвалидско-пензиското осигурувавме. 

Член 6 

Средствата за покривање на усогласените пен-
зии се обезбедуваат од фондот за инвалидско и 
пензиско осигурување на Републичката заедница 
за социјално осигурување и од републичкиот бу-
џет во височина на разликата меѓу износите^ на 
пензиите што на уживателите на пензии им^ при-
паѓаат според член 3 од овој закон и износите на 
пензии што им припаѓаат според глава IV од Ос-
новниот закон за пензиско осигурување. 

Член 7 

Висината на средствата од член 6 на овој за -
кон се пресметува еднаш годишно. Начинот на 
пресметување и роковите за покривање на овие 
обврски се утврдуваат спогодбено меѓу Републич-
киот завод за социјално осигурување и Републич-
киот секретаријат за финансии. 

Член 8 

Новите износи на пензиите следуваат од 1. 1. 
1970 год. со тоа што и тие износи ќе се зголемат 
со примена на прописите донесени заради усогла-
сување на пензиите за 1969 и 1970 год., во смисла 
на член 97 од Основниот закон за пензиско оси-
гурување. 

Член 9 

Уживателите на пензии од член 1 на овој за-* 
кон го задржуваат правото на остварената пен-
зи ја на ден 31. ХП. 1970 год. ако таа е поголема 
од пензијата што би се остварила со усогласување 
на пензиите според одредбите на овој закон. 

Член 10 

Усогласување на пензиите и определување на 
нови износи на пензиите ќе се изврши на сите за-
течени уживатели на старосни, инвалидски и се-
мејни пензии. 

Член 11 

Овој закон влегува во сила следниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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243. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за воените инвалиди од вој -
ните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 декември 1970 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година. 

Број 03-5254 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за воените инвалиди од војните 
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/1969) во член 
1, по зборовите „како и стручната контрола на ис-
тите" се додаваат зборовите: „правото на надомес-
ток на трошоците за време на патување и престо-
јување во други места заради остварување на ин-
валидските права". 

Член 2 

Во член 3, точка 1 зборовите „160 динари" се 
заменуваат со зборовите „200 динари месечно по 
член на семејството". 

Во точка 2 бројот „65" се заменува со бројот 
„80", а бројот „160" се заменува со бројот „200". 

Член 3 

Во член 4 став 1 точка 1 бројот „ЗОО" се за -
менува со бројот „400". 

Во точка 2 бројот „160" се заменува со бројот 
„200". 

Во став 3 бројот „100" се заменува со бројот 
„130". 

Член 4 

Во член 7, став 1 зборовите „намален за 67%" 
се заменуваат со: „намален за 30% за личен доход од 
работен однос на брачниот другар на уживателот 
на инвалиднина, а за другите членови на домаќин-
ството намален за 50%". 

Во член 7, став 2 зборовите „и тоа пензијата 
на уживателот на инвалиднина намалена за 33%, 
а пензијата на членот на домаќинството намалена 
за 70%", се заменуваат со зборовите: „и тоа пен-
зијата на уживател от на инвалиднина и неговиот 
брачен другар намалена за 30%, а пензијата на 
другите членови на домаќинството намалена за 
50%". 

Член 5 

Во член 8, став 3 зборовите „според член 30 
став 2 од Сојузниот закон и" се заменуваат со збо-
ровите „за 25%". 

Член 6 

Во член 14, став 1 бројот „285" се заменува со 
бројот „400". 

Член 7 

По член 45 се додава нова глава VII која гла-
си: VII НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО", 
и нов член 45а кој гласи: 

- „Висината на надоместокот во смисла на член 
99 став 1 од Сојузниот закон изнесува 50 динари 
дневно". 

Член 8 

Глава VII станува глава VIII. 

Член 9 

Во член 46 по зборовите „инвалидски принад-
лежности" се додаваат зборовите: „и други па-
рични примања". 

Член 10 

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

244. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
™ ? А Њ Е Н А З А К О Н О Т ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
С Т ^ А Т А Н А ПРИДОНЕСОТ ЗА НЕПОСРЕДНА 

ДЕТСКА ЗАШТИТА И ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за определување на стапката на придонесот 
за непосредна детска заштита и додаток на деца, 
што Собранието на СРМ го донесе на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 24 декември 1970 
година, и на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор, одржана на 24 декември 1970 година. 

Бро ј 03-5221 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ 
ЛУБАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НЕ-
ПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА И ДОДАТОК НА 

ДЕЦА 

Член 1 
Во член 1 од Законот за определување стап-

ката на придонесот за непосредна детска заштита 
и додаток на деца („Службен весник на СРМ" бр. 
3/68), бројот: „4,1" се заменува со бројот: „3,5". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила следниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1971 година. 
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245. 
Врз. основа на член 152, став 5 од Уставот па 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за финансирање на определени форми на 
општествена заштита на децата, што Собранието 
на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 24 декември 1970 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 24 декември 1970 година. 

Број 03-5222 Претседател 
25 декември 1970 година на Собранието на СРЖ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на определени 

форми на општествената заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 3/68 и 3/70 год.) во 
член 29, ст. 1, точка 1 бројот „350" се заменува со 
бројот „400", во точка 2 бројот „90" се заменува со 
бројот „ИО" и во точка 3 бројот „100" се заменува 
со бројот „120". 

Член 2 
Во член 37, точка 1, бројот „250" се заменува 

со бројот „ЗОО"; во точка 2 броевите „251—ЗОО" се 
заменуваат со броевите „300,01—350" и во точка 3 
броевите „301—350" се заменуваат со броевите 
„350,01—400". 

Член 3 
Член 38 се менува и гласи: 
„Додатокот на деца на корисниците изнесува: 
1. за I цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 

2. За II цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 

3. За III цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 
Член 4 

Во член 56, став 2 бројот „0,4%" се заменува 
со бројот „0,5%". 

Член 5 
Во член 59 бројот „0,4%" се заменува со бро-

јот „0,5%". 
Член 6 

Овој закон влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1. I. 1971 година. 

246. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките придонеси и 
даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 декември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Број 03-5263 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И 

ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за републичките придонеси и да-
ноци на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 
2/69) во член 2 стапката „1, 2" се заменува со „1, 6". 

Член 2 

Член 3 се менува и гласи: 
„Од републичкиот придонес од личен доход 

од работен однос се издвојува 25% како приход на 
Републичкиот фонд за научно-истражувачка ра-
бота, а од остатокот се отстапува на општината на 
чие подрачје се остварува и тоа: на општината 
Скопје 41%, а на другите општини 80%. 

Од републичкиот придонес од личен доход од 
земјоделска дејност се отстапува 60% на општи-
ната на чие подрачје се остварува". 

Член 3 

Во членот 7 износот „20.000" се заменува со 
„25.000". 

Член 4 

Во член 8, став 1, износот „2.000" се заменува 
со „3.000". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Ако членовите на домаќинството на обврз-

никот, во годината за која се врши облогот, оства-
риле приход односно доход по кој и да било основ, 
на обврзникот на придонесот му се признава на 
име олеснување разликата меѓу вкупниот износ на 
олеснувањето, и пррхходот што го оствариле сите 
членови на домаќинството". 

Став 2 станува став 3. 

66,00 динари месечно 
60,00 динари месечно 
50.00 динари месечно 
44,00 динари месечно 

35,00 динари месечно 

46,00 динари месечно 
42,00 динари месечно 
35.00 динари месечно 
31,00 динари месечно 

25,00 динари месечно 

26,00 динари месечно 
24,00 динари месечно 
20,00 динари месечно 
18,00 динари месечно 

14,00 динари месечно 
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Член 5 
Член 10 се менува и гласи: 
„Придонесот од вкупниот приход на граѓаните 

се плаќа по следните стапки: 

Ако основицата Се плаќа на 
на придонесот име придонес 

изнесува динари (износ и станка) 
Основица 

преку 

5.000 3% 
5.000 — 10.000 150 4°/о на вишок. над 5.000 

10.000 — 15.000 350 6°/о 10.000 
15.000 — 20.000 650 8% 15.000 
20.000 — 25.000 1.050 11% 20.000 
25.000 — 30.000 1.600 14% 25.000 
30.000 — 35.000 2.300 18% 30.000 
35.000 — 40.000 3.200 22% 35.000 
40.000 — 45.000 4.300 27'% 40.000 
45.000 — 50.000 5.650 32% 45.000 
50.000 — 55.000 7.250 37% 50.000 
55.000 — 60.000 9.100 42% 55.000 
60.000 — 65.000 11.200 48% 60.000 
65.000 — 70.000 13.600 54% 65.000 
70.000 — 75.000 16.300 60% 70.000 
75.000 — 80.000 19.300 66% 75.000 
преку 80.000 22.600 75% 80.000' 

Член 6 
Овој закон влегува во сила следниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 јануари 1970 година. 

247. 
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 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за придонесите и даноците 
на граѓаните. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 декември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Број 03-5261 
28 декември 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за придонеси и даноци на граѓа-

ните („Службен весник на СРМ", број 2/69, број 
14/69, број 47/69 и број 20/70), во член 10, по став 2 
се додава нов став 3 кој гласи: 

„Се ослободуваат од плаќање придонес од зем-
јоделство обврзниците во р^ѓдско-планинските под-
рачја, чиј вкупен катастарски приход не надми-
нува 800 динари, а на кои земјоделството им е 
единствено занимање". 

Член 2 
Во член 11, ставовите 4 и 5 се бришат. 

Член 3 
По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 
„Ридскс-планински подрачја, во смисла на овој 

закон, се подрачја во кои претежниот дел од по-
вршините се со ридско-планински р е л ј е ф или па-
сишта. 

Катастарските општини, кои имаат ридско-пла-
нински карактер, ги определува општината". 

Член 4 
Член 21 се менува и гласи: 
„Придонес од занаетчиска дејност, според ви-

стинскиот доход плаќаат лицата кои самостојно и 
трајно вршат производна занаетчиска дејност. 

Придонес од занаетчиска дејност, според го-
дишна паушална основица, плаќаат лицата кои са-
мостојно и трајно вршат услужна занаетчиска деј-
ност. 

За определени услужни занаетчиски дејности 
и обврзници, како и за други стопански дејности 
и обврзници, општината може да пропише придо-
несот да се плаќа според вистинскиот доход. 

Општината може да пропише придонес од за-
наетчиство, според годишна паушална основица, 
да плаќаат и лица кои вршат производна занает-
чиска дејност за непосредните потреби на граѓа-
ните. доколку не користат дополнителна работна 
сила од други лица". 

Член 5 
Член 23 се менува и гласи: 
„Општината со свои прописи определува кои 

обврзници на придонесот односно данокот се дол-
ж н и да водат работни книги или само одделни 
книговодствени евиденции. 

Обврската за водење на работни книги се ус-
тановува со посебно решение на општинскиот ор-
ган на управ ата за приходи". 

Член 6 
Во член 28 точката „ѓ" се брише. 

Член 7 
Во член 32, по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Републичкиот секретар за финансии ќе го 

пропише начинот на водење на работните книги" 

Член 8 
Член 64 се менува и гласи: 
„Граѓаните што имаат поголеми орудија за про-

изводство во земјоделството, хибридна лоза, то-
варни друмски моторни и приклучни возила и 
комби-возила плаќаат данок на орудијата за про-
изводство во земјоделството, на хибридната лоза, 
на товарните друмски моторни и приклучни вози-
ла и на комби-возилата. 

За поголеми орудија, во смисла на претходниот 
став, се сметаат тракторите над 50 кс, комбајните 
со зафат над 365 см и вршалките над 10 тони 
на ден. 

Висината на данокот го пропишува општината 
според капацитетот на орудијата, односно по чокот 
на хибридна лоза". 

Член 9 
Во точка 2 на член 94, износот „500" се заме-

нува со „1.000", а точката на кра јот се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „доколку зем-
јоделската дејност му е единствено занимање". 

Член 10 
По член 96 се додава нов член 96-а, кој гласи: 
„Општината може да пропише олеснување во 

вид на намалување на придонесот од земјоделство 
на обврзник-земј оде леки осигуреник, ако во текот 
на обложната година имал поголеми трошоци за 
лекување односно погреб на член на домаќин-
ството". 

Член 11 

Овој закон влегува во сила следниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1971 година. 



Стр. 540 — Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 декември 1970 

248. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 

НА МАЛО 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за воведување на републички данок на про-
мет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 декември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Број 03-5260 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 

Во Законот за воведување на републички да-
нок на промет на стоки на мало („Службен весник 
на СРМ", бр. 37/66, 3/68, 26/68, 45/68, 17/69 и 8/70) 
во член 1 се вршат следните измени: 

Став 1 се менува и гласи: 
„Се воведува републички данок на промет на 

стоки на мало"; 
— во став 2 се бришат зборовите „во 1968, 

1969 и 1970 година". 

Член 2 

Член 2 се менува и гласи: 
„Приходите што ќе се остварат од републич-

киот данок на промет на стоки на мало се отста-
пуваат : 

— на Републичката заедница за образование и 
воспитување во износ од 54%, и 

— на посебна сметка на Републиката за несто-
пански инвестиции, во износ од 46°/о". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила следниот ден од 

денот- на објавувањето во „Службен весник на Со- ' 
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1971 година. 

249. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НА НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕД-
СТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ПРИМАЊАТА НА 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ЗА РАБОТА 

ПОДОЛГА ОД ПОЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за распределба на средствата од придонесот 
од личен доход од работен однос на примањата на 
уживателите на пензии и за работа подолга од 
полното работно време, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 декември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Бро ј 03-5264 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ПРИМАЊАТА 
НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ЗА РАБОТА 

ПОДОЛГА ОД ПОЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ 

Член 1 

Во Законот за распределба на средствата од 
придонесот од личен доход од работен однос на 
примањата на уживателите на пензии и *за работа 
подолга од полното работно време („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 27/68), член 1 се менува и гласи: 

„Остварените средства од Републичкиот при-
донес од личен доход од работен однос по одделна 
стапка на примањата на уживателите на пензии и 
за работа подолга од полно работно време, се от-
стапуваат на Републичката заедница на образо-
ванието". 

Член 2 

Во член 2, став 1, алинеја прва процентот 
„80%" се заменува со „70%". 

.Алинеја втора се менува и гласи: 
— 30% за подобрување на материјалната со-

стојба на студентите за сместувањето и исхраната 
опремување и други инвестициони вложувања за 
студентскиот стандард. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила следниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1971 година. 

250. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за распределба на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството' за 1971 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 декември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 декември 1970 година. 

Бро ј 03-5262 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н Член 4 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 
ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Социјалистичка Република Ма-

кедонија^ за инвестиции во стопанството во 1971 
година ќе се користат за финансирање односно 
кредитирање на следните намени: 

1. за финансирање на патната 
мрежа во СРМ до 26,95 мил. дин. 

2. за финансирање на рударските 
истражувања до 15,30 „ „ 

3. за финансирање на научно-ис-
тражувачките работи до 5,00 „ „ 

4. за кредитирање на побрзиот 
развој на недоволно развиените 
краишта до 10,00 „ „ 

5. за финансирање на образова-
нието на стручните кадри во 
стопанството до 9,00 „ 

6. за плаќање на додатни камати 
по кредитите за инвестиционо 
вложување, утврдени со Законот 
за издвојување на средства за 
додатна камата до 4,00 „ „ 

7. за плаќање ануитети по креди-
ти чиј должник е СРМ до 7,10 „ „ 

8. за довршување на изградбата на 
пороите по мелиоративните си- \ 
етеми во СРМ до 6,50 „ „ 

9. за финансирање премерот на 
земјиштето во СРМ до 4,50 „ „ 

10. за учество на Републиката во 
изработката на студија за водо-
стопанска основа до 0,75 „ „ 

11. за учество на Републиката во 
изработката на студија за регио-
нален просторен урбанистички 
план на туризмот до 2,60 „ „ 

12. за учество на Републиката во 
довршувањето на ТТ врски до 4,00 „ „ 

13. за давање на кредити за сана-
ции и кредити за трајни обрт-
ни средства на стопанството и 
тоа преку Стопанската банка — 
Скопје до 20,00 „ „ 

14. за финансирање на пошумува-
њето до ^ 2,70 „ „ 

15. за други плаќања (за печате-
ње на обврзници за заемот, за 
зголемување на запосленоста, 
провизии на банките и ел.) до 1,60 „ „ 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон, освен сред-

ствата од точките 6, 7, 13 и 15, се доделуваат и ќе 
се користат на начин и под условите утврдени во 
одделни закони, а според програмите што ќе ги 
одобри Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Користењето и распоредот на средствата од 
член 1 на овој закон за намената од точка 4 ќе се 
регулира со донесувањето на општествениот план 
за развиток на Социјалистичка Република Маке-
донија од 1971 до 1975 година. 

Член 3 
Распределените средства со овој закон на ко-

рисниците ќе им се даваат во еднакви тримесечни 
износи и тоа на 1 април, 1 јули, 1 октомври и 31 
декември 1971 година. 

По исклучок на став 1 од овој член, во една-
кви месечни износи ќе можат да го користат утвр-
дениот износ само корисниците за намените од точ-
ките 5 и 9 на член 1 од овој закон. 

Кредитот за санации и за тра јни обртни сред-
ства, на Стопанската банка — Скопје и се одобру-
ва со рок на враќање од 15 години и со каматна 
стапка од 2% годишно. 

Кредитот за довршување изградбата на порои-
те во мелиоративните системи во СРМ, на Репуб-
личкиот фонд за води му се одобрува со рок на 
враќање од 30 години и со каматна стапка од 3% 
годишно. 

Договорите за кредитите од став 1 и 2 на овој 
член со корисниците, во името на Социјалистич-
ка Република Македонија, ќе ги склучи репуб-
личкиот секретар за финансии. 

Член 5 

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

251. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за 

обезбедување девизи на општествено-политичките 
заедници, установите, општествените организации 
и на граѓанските правни лица („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/69), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 25 декември 1970 го-
дина, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
ж а н а на 25 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ, УСТАНОВИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИ-
ЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 

1971 ГОДИНА 

1. Обезбедување девизи за потребите на опште-
ствено-политичките заедници, установите, опште-
ствените организации и граѓанските правни лица, 
во периодот јануари — март 1971 година ќе се 
врши привремено во износ од 30°/о од девизите ра-
споредени со Одлуката за распоред на девизите 
утврдени за потребите на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за 1970 година („Службен весник 
на СРМ, бр. 8/69). 

2. Се овластува Извршниот совет, во рамките 
на девизите утврдени во точка 1 од оваа одлука, 
да изврши распоред по корисници, за стоковни и 
нестоковни плаќања. 

3. Привремено одобрените девизи со оваа од-
лука претставуваат аконтација на девизите што 
ќе бидат распоредени со одлуката за 1971 година. 

4. Оваа одлука влегува во .сила следниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бро ј 03-5211 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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252. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за Репуб-
личката управа, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог од Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 24 де-
кември 1970 година, и на седницата на Соборот на 
општините одржана на 24 декември 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНА-

ЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. За претседател на Републичкиот совет за 
координација на научните дејности се именува 
академикот д-р инженер ГОРЃИ ФИЛИПОВСКИ, 
редовен професор на Земјоделско-шумарскиот ф а -
култет во Скопје. 

II. За членови на Републичкиот совет за коор-
динација на научните дејности се именуваат: 

1. ВАСИЛ ТРЧКОВ, инженер во "рудниците 
во Злетово — „Саса"; 

2. ЃУРО ПЕТРОВ, инженер во ОХИС; 
3. ДРАГОЉУБ ПОПОВИЌ, декан на Техно-

лошко-металуршкиот факултет во Скопје; 
4. ДРАГАН ВАСИЛЕВ, дипломиран хемичар 

на работа во фабриката „Борис Кидрич" — 
Т. Велес; 

5. ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ, потпретседател во 
Стопанската комора на Македонија; 

6. д-р ИСАК ТАЏЕР, професор на Медицин-
скиот факултет во Скопје; 

7. д-р ЈОРДАН ПОП-ЈОРДАНОВ, на работа 
во Институтот „Винча"; 

8. академикот д-р К И Р О МИЉОВСКИ, амба-
садор на СФРЈ во Бугарија ; 

9. д ф КИРИЛ МИЦЕВСКИ, професор на При-
род но-математичкиот факултет во Скопје; 

10. инженер ЉУБЕ ПЕТРОВ, технички дирек-
тор во „Тетекс" — Тетово; 

11. МИХАЈЛО ШИШКОВСКИ, инженер во 
рудници и железарница „Скопје" — Скопје; 

12. д-р ПЕТАР ЈАНУРА, доцент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; 

13. д-р РАДА УГРИНОВА, професор на Фило-
зофскиот факултет во Скопје; 

14. д-р РИСТО БУЗАЛКОВСКИ, професор на 
Природно-математичкиот факултет во Скоп-
је; . 

15. д-р СТЕФАН ГАБЕР, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

16. инженер СТЕВО ТРАЈКОВ, професор на 
Технолошко-металуршкиот факултет во 
Скопје; 

17. д -р СТАНИМИР ЈОВАНОВСКИ, професор 
на Електро-машинскиот факултет во Скоп-
је; 

18. д -р ХРИСТО ПОЉАНСКИ-АНДОНОВСКИ, 
професор на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5268 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

253. 
Врз осиона на члан 50, став 3 и член 130, став 

1 точка 4 од Законот за здравството, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, по пред-
лог од Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата', на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година, и на седни-
цата на Соборот на општините, одржана на 24 де-
кември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ НА СРМ 

— СКОПЈЕ 

I. За членови ЕО Советот на Заводот за транс-
фузи ја на крв на СРМ — Скопје се именуваат: 

1. АЦО АРСОВСКИ, началник во Републич-
киот секретаријат за народна одбрана; 

2. ВЕРА ТЕРЗИЕВА, дипломиран правник, на 
работа во Секретаријатот за законодавство 
и организација на Извршниот совет; 

3. МИЦЕ МИТРУШЕВСКИ, општествено-поли-
тички работник и повеќекратен дарител на 
крв; и 

4. СОФЕ ДИМИТРОВСКИ, општествено-поли-
. тички работник во Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија. 

II. Оваа одлука влегува во сида со нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на-
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бро ј 03-5266 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

254. 
Врз основа на член 50, став 3 и член 130, став 

1, точка 3 од Законот за здравство, Собранието на 
СРМ, по предлог од Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 24 декември 1970 година, и 
на седницата на Соборот на општините одржана 
на 24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ — 

СКОПЈЕ 

I. За членови во Советот на Институтот за ту-
беркулоза на СРМ — Скопје се именуваат: 

1. д-р Веселинка Николова, фтизиолог на ра-
бота во Здравствениот дом — Скопје; 

2. д-р Вера Талева, педијатар на работа во 
Градската болница — Скопје; 

3. Нада Гавриловић професор во училиштето 
за санитарни техничари — Скопје; 

4. Перо Узунов, дипломиран економист, на ра-
бота во Републичкиот завод за социјално 
осигурување; и 

5. Предраг Петровски, претседател на Комиси-
јата за животни и работни услови на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5267 Претседател 
25 декември 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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255. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за републич-
ката управа, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, по предлог од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седница-
та на Републичкиот собор одржана на 24 декем-
ври 1970 година, и на седницата на Соборот на оп-
штините одржана на 24 декември 1970 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

I. За претседател на Комитетот за физичка 
култура се именува Ж И В К О ВАСИЛЕВСКИ, член 
на Извршниот одбор на Републичката конференци-
ја на ССРНМ. 

П. За членови на Комитетот за физичка кул -
тура се именуваат: 

1. БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ, претседател на 
Здружението на педагозите на физичка кул-
тура; 

2. ВЕСЕЛИН ТОФОВСКИ, референт по ф и -
зичка култура во Општинското собрание — 
Прилеп; 

3. ЃОРГИ СИМЕОНОВ, член на Претседателе-
ството на Ц К СКМ; 

4. ЈОРДАН ИВАНОВСКИ, новинар во „Нова 
Македонија"; 

5. ЈОНЧЕ ДОНЕВСКИ, советник во Заводот за 
школство во Битола; 

6. ИВАН ПАНОВСКИ, професор по физичка 
култура на Универзитетот во Скопје; 

7. КЛИМЕ ЗАРОВ, дипломиран инж. архитект 
од Охрид; 

8. МИКЛЕ МИШЕВСКИ, секретар на СОФКА; 
9. МЕТОДИЈА ПЕТРОВСКИ, потпретседател на 

Општинското собрание — Куманово; 
10. КАСАМ МУРСЕЛ И, потпретседател на Оп-

штинското собрание — Тетово; 
11. КАТИЦА ДИМОВА, професор на Вишата 

фискултурна школа; 
12. МЕТОДИ ШИШКОВ, професор во гимнази-

јата во Штип; 
13 ПАНТА ПОЛЕНАК, адвокат во Скопје; 
14. РОКСАНДА ИВАНОВА, наставник по ф и -

зичко воспитување во гимназијата „Никола 
Карев" —• Скопје; 

15. РИСТЕ РИСТЕВСКИ, претседател на Оп-
штинскиот синдикален совет — Титов Велес; 

16. СТЕВО КУЗМАНОВИЌ, потполковник на 
ЈНА; 

17. ТАКИ ЏИКОВ, професор по физичко вос-
питување и член на Претседателтсвото на 
СОФКА; 

18. МУЧА ФЕМИ, потсекретар во РСВР. 
Ш. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5269 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

256. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
24 декември 1970' година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1971 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стапката на 

основниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за 1971 година, што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците — Скопје, на седницата одр-
ж а н а на 9 декември 1970 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила следниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5238 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

257. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и чле-

нот НО став 3 од Основниот закон за организа-
ција и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 9 де-
кември 1970 година, донесе 

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

ЗА 1971 ГОДИНА 

I 
Стапката на основниот придонес за инвалид-

ско и пензиско осигурување за 1971 година се 
определува на 8,5% од личниот доход и другите 
примања кои служат за утврдување на пензиска-
та основа според посебните прописи односно со за -
кон или договор утврдени единствени основици за 
определување на правата и придонесите. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-3068/1 

9 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 
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258. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 24 декември 1970 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕО ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИ-
НУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШО-
ЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на трошоците на инвалид-
ското осигурување што го надминуваат определе-
ниот просек на трошоците на тоа осигурување за 
1971 година, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на ра-
ботниците — Скопје на седницата одржана на 9 
декември 1970 година. 

П 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бро ј 03-5231 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

259. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3, чле-

нот 109 став 3 и членот 113 став 2 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците — Скопје на седницата одр-
жана на 9 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУ-
ВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИ-
ТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА 

Додатен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување, кој служи за покривање на трошоци-
те на инвалидското осигурување што го надмину-
ваат определениот просек на трошоците на тоа 
осигурување во 1971 година, плаќаат сите ра-
ботни организации опфатени со оваа одлука, вна-
тре во гранките на дејностите предвидени со Од-
луката за определување гранки, групи, односно 
подгрупи на дејности во кои може да се опре-

дели додатен придонес за инвалидско и пензи-
ско осигурување за покривање на трошоците на 
инвалидското осигурување и утврдување на кри-
териумите за определување височината на придо-
несот („Службен весник на СРМ" бр. 40/68). 

П 

Врз основа на критериумите определени со гор-
ната одлука, додатен придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување во определена височина за 
1971 година плаќаат следниве организации: 

Шифра на 
стопанската 

дејност 
Организација 

1. По стапка од 0,20°/о 
116—18 Рудници за експлоатација и оплеменува-

ње на неметални суровини „Партизан" — 
Прилеп 

116—18 Рудници за неметали „Огражден" — Стру-
мица 

117—61 Автопретпријатие „11 Октомври" •— Скопје 
117—70 Ф - к а за метален намештај „Браќа Кошул-

чеви" — Титов Велес 
122—21 ДИП „Треска" — Скопје со сите погони во 

Републиката 
515—10 Автотранспорт — Прилеп 

2:. По стапка 0,30°/о 
115—18 Хемиско-електро-металуршки комбинат 

„Југохром" — Јегу новце 
121—13 Ф - к а за вар „Превалец" — Титов Велес 
121—20 Керамичка ф - к а „Брегалница" — е. К у -

чичино 1— Кочани 
121—20 Керамичка ф - к а „Еленица" — Струмица 
124—20 Памучна индустрија „Македонка" — Штип 
124—60 Ф - к а за чорапи и трикотажа „Црвена 

Звезда" —• Скопје 
125—13 Ф - к а за к о ж и „Борис Кидрич" — Битола 
127—10 „Жито Македонија" — ф и л и ј а л а — К у -

маново 
127—10 „Жито Македонија" — ф и л и ј а л а — Те-

тово 
127—10 „Жито Македонија" — ф и л и ј а л а — Го-

стивар 
129—10 „Југо-тутун" Здружено претпријатие — 

Скопје организација во состав — Тетово 
211—13 З И К „Радовишко Поле" — Радовиш 
412—-10 Градежно претпријатие „Маврово" — 

Скопје со сите градилишта во Републи-
ката 

412—10 Градежно претпријатие „Бетон" — Скопје 
— со сите градилишта во Републиката 

412—10 Градежно претпријатие „Гранит" — Скопје 
— со сите градилишта во Републиката 

412—10 Градежно претпријатие „Пелагонија" — 
Скопје со сите градилишта во Републиката 

412—10 Градежно претпријатие „Вардар" — Скопје 
515—10 Претпријатие за транспорт — Битола 
611—13 Трговско претпријатие „Прехрана" — Б и -

тола 
612—11 (127—10) „Жито Македонија" — филијала 

— Битола 
724—60 Конфекција „Солидност" •— Прилеп 
724—80 Индустриско претпријатие за производство 

на персиски килими и конфекција „Про-
летер" — Гостивар 

812—30 Управа за градска чистота — Скопје 
812—50 Паркови и зеленило — Скопје 

3. По стапка од 0,40'°/о 
111—40 „Електро-Македонија" —• Скопје, дистри-

бутивен производен погон — Прилеп 
121—20 Керамидна ф - к а „Киро Чучук" — Титов 

Велес 
124—30 Волнарски комбинат „Т. Ц. Мерџан" — 

Тетово со сите погони 
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127—10 „Жито Македонија" — филијала — Скопје 
127—31 „Конзерва-Експорт" — Скопје ф - к а за 

конзерви „Пелагонија" — Битола 
127—31 Ф-ка за црвен пипер и конзерви „Зора" 

— Гевгелија 
211—10 Земјоделски комбинат „Вардар" — Градско 
211—11 З И К „Скопско Поле" — Скопје со сите 

погони 
211—11 ЗИК„Тетово" — Тетово со сите погони 
213—10 Здружено водостопанско претпријатие 

„Брегалница" — Кочани 
412—10 Градежно претпријатие „Новоградба" — 

Скопје 
412—10 Градежно претпријатие „Прилепец" 

Прилеп 
412—10 Градежно претпријатие „Љуботен" — Те-

тово 

4. По стапка од 0,50'°/о 

117—52 Претпријатие за оправка на шински вози-
ла „Колска" — Титов Велес 

121—И Трговско претпријатие „Вардар" увоз-из-
воз — погон за мермери „Мермер" - — 
Прилеп 

412—10 Градежно претпријатие „Трудбеник — 
Охрид 

5. По стапка од 0,60% 

116—18 Рудници за талк „Димче Мирчев" — Ти-
тов Велес 

116—40 Ф-ка за огноотпорни материјали „Силика" 
— Гостивар 

120—51 Ф-ка за сапун „Цветан Димов" — Скопје 
129—10 Тутунски комбинат Прилеп 
131—10 Претпријатие за истраги „Алшар" — К а -

вадарци 
211—11 ЗИК „Црвена Звезда" — Штип 
211—30 3 3 „Ванчо Трајков" — Пробиштип 
311—10 Шумско производно претпријатие „Гали-

чица" — Охрид 
612—1:1 (127-10) „Жито Македонија" филијала — 

Прилеп 
612—22 Трговско претпријатие „Скопски Магазин" 

— Скопје 

6. По стапка од 0.70°/о 

122—21 ШИК „Кајмакчалан" — Битола 
124—40 Свиларски комбинат „Нонча Камишова" — 

Титов Велес 
211—11 З К „Повардарие" — Неготино 
211—18 З И К „Лозар" — Титов Велес 
412—10 Градежно претпријатие „Козјак" — Ку-

маново 
511—10 Ж Т П — Скопје со сите секции во Репуб-

ликата, освен градежен погон 
611—12 Трговско претпријатие „Малина" — Титов 

Велес 
740—10 Градежно занаетчиско претпријатие „Ре-

монт" •— Скопје 

7. По стапка од 0,80% 

115—18 Рудници и индустрија за хром, антимон и 
арсен „Радуша" — Ѓорче Петров — Скопје 

116—18 Рударско претпријатие за неметали „Опал-
ска Бреча" Куманово 

129—10 Тутунов комбинат „Благоја Деспотовски — 
Шовељ" — Скопје со сите погони 

129—10 „Југо-тутун" — Скопје организација во 
состав „Нада Бутникошарева" — Титов 
Велес 

129—10 „Југо-тутун" — Скопје организација во 
состав — Штип 

129—10 „Југо-тутун" — Скопје организација во 
состав •— Битола 

412—23 Ж Т П •— Скопје градежен погон за одржу-
вање на пруги во експлоатација — со 
сите секции во Републиката 

611—22 Стопанско претпријатие „Единство" — е. 
Скудриње — Гостивар 

620—30 Хотелско претпријатие „Интернационал" 
— Титов Велес 

8. По стапка од 0,90% 
115—12 Рудници за олово и цинк „3летово — 

Саса" — Пробиштип 
116—13 Рудници за неметали „Силекс" — Кратово 
121—20 Индустриско претпријатие за градежни 

материјали „Вардар" — Гостивар 
129—10 Претпријатие за обработка и производ-

ство на тутун Крушево 
129—10 Тутунов комбинат — Куманово 

Ш 
Работните организации кои запослуваат инва-

лиди на трудот од П и Ш категорија на инвалид-
ност со полно работно време можат да бараат на-
малување на стапката на додатниот придонес од 
точка П на оваа одлука и тоа з&: 

— 10°/о ако во просек запослуваат еден инва-
лид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници; 

— 15% ако во просек запослуваат еден ин-
валид на трудот на 51 до 70 активни осигуре-
ници, и 

— 20'°/о ако во просек запослуваат еден инва-
лид на трудот до 50 активни осигуреници. 

Во бројот на запослени инвалиди на трудот 
не влегуваат оние кои работната организација е 
должна да ги запослува во смисла на членот Нба 
став 1 од Основниот закон за инвалидското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 
1/67 и 23/67). 

IV 
Работните организации опфатени со оваа од-

лука кои во текот на 1971 година ќе ја променат 
својата дејност (шифра), додатниот придонес ќе 
го плаќаат според стапките определени за дејно-
ста по која биле регистрирани во 1970 година. За 
работните организации опфатени со оваа одлука 
кои во 1971 година ќе се интегрираат, височината 
на стапката на додатниот придонес ќе ја определи 
надлежен Комунален завод за социјално осигуру-
вање — Скопје, и истата не може да биде поголе-
ма од највисоката стапка определена за интегри-
раните организации од подрачјето на СР Маке-
донија. 

V 
Измени на стапките односно престанување на 

обврската за плаќање на овој придонес поради 
знатиз изменети услови односно околности ка ј по-
едини организации, одлучува комуналниот завод 
по службена должност или на предлог на заинте-
ресираната организација. 

Намалените стапки на додатниот придонес спо-
ред оваа одлука се применуваат од првиот ден на 
наредниот месец по поднесување на барањето за 
намалување стапката на додатниот придонес. 

VI 
Додатниот придонесе за инвалидско и пензиско 

осигурување по стапките од точка П на оваа 
одлука се пресметува од основицата од која се пре-
сметува и основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување. 

УП 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник: на Социјалистичка 
Република Македонија"-

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-3069/1 

9 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Митанова, е. р. 
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260. 
Врз основа на член 109, стаЕ 9 од Основниот 

закон за организација и ф и н а н с и р а њ е на социјал-
ното осигурување („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 24 декември 1970 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 24 декември 1970 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА З А 
СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СМЕТАЊЕТО НА 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕ-
НО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНА-

ТА ГРАНИЦА ЗА 1971 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
додатниот придонес за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигуру-
вање, што произлегуваат од сметањето на стажот 
на осигурувањето со зголемено траење и смалува-
њето на старосната граница за 1971 година, што ја 
донесе Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците •— Скопје 
на седницата одржана на 9 декември 1970 година. 

П 

Овса одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" , а ќ е се применува 
од 1 ј ануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А 
М А К Е Д О Н И Ј А 

Б р о ј 03-5232 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

261. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и 

членот 109 став 3 од Основниот закон за организа-
ција и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67 и 54/67), • Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 9 де -
кември 1970 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС З А 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СМЕТАЊЕТО 
НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТА-

РОСНАТА ГРАНИЦА З А 1971 ГОДИНА 

I 

Додатен придонес за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурување 
што настануваат поради сметањето на стажот на 
осигурувањето со зголемено траење и смалувањето 
на старосната граница, плаќаат сите организации 
во кои има работни места односно работи на кои, 
според Законот за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета со .зго-
лемено траење, стажот на осигурувањето на оси-
гурениците се смета со зголемено траење. 

П 

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 
го плаќаат организациите по стапка од: 

а) 4,25% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат к а к о 18 месеци стаж на 
осигурување; 

б) 2,83% за работниците запослени на работни 
моста на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат к а к о 16 месеци с т а ж на 
осигурување; 

в) 2,13% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат к а к о 15 месеци стаж на 
осигурување; 

г) 1,42% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат к а к о 14 месеци с т а ж на 
осигурување. 

Ш 

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување по стапките од точка П на оваа од-
лука , се пресметува од износот на бруто личниот 
доход на работниците запослени на работни места 
односно работи на кои стажот на осигурувањето им 
се смета со зголемено траење. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" , а ќ е се применува од 1 
ј ануари 1971 година. 

С О Б Р А Н И Е НА Р Е П У Б Л И Ч К А Т А З А Е Д Н И Ц А Н А 
С О Ц И Ј А Л Н О Т О ОСИГУРУВАЊЕ НА Р А Б О Т Н И -

Ц И Т Е — С К О П Ј Е 

Бр . 01-3070/1 
9 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

262. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и ф и н а н с и р а њ е на социјал-
ното осигурување („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија , на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА З А 
СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС З А 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПОТТОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД 
НЕСРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ 

ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1971 
ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување за покривање на зголемените трошо-
ци на инвалидското осигурување кои произлегу-
ваат од поголема опасност од несреќа на работа 
или од заболување од професионална болест за 
1971 година, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на р а -
ботниците — Скопје, на седницата одржана на 9 
декември 1970 година. 
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П 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5233 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

263. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3, чле-

нот 112 точка 3, и членот 113-а став 1 од Основ-
ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист- на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29 66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собра-
нието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на работниците — Скопје, на седни-
цата одржана на 9 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ 
НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРО-
ИЗЛЕГУВААТ ОД ПОПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД 
НЕСРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ 

ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1971 
ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува бројот на групите 

во кои зависно од степенот на настапувањето на 
инвалидност или телесно оштетување поради не-
среќа на работа или заболување од професионална 
болест, се распоредуваат работните места, опреде-
луваат критериумите за распоредување па работ-
ните места во групи и стапките на додатниот при-
донес за одделни групи на работни места. 

П 

Зависно од степенот на опасноста од настапу-
вање на инвалидност или телесно оштетување по-
ради несреќа на работа или заболување од про-
фесионална болест, работните места, во рамките 
на Републиката, се распоредуваат во пет групи 
според следниве критериуми: 

I група — на работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работни 
места, во рамките на Републиката, изнесува од 5 до 
20; 

П група — на работни места каде бројот на 
повредените на 100 запослени на определени работ-
ни места, во рамките на Републиката, изнесува од 
21 до 40; 

Ш група — на работни места каде бројот на 
повредените на 100 запослени на определени ра-
ботни места, во рамките на Републиката, изнесува 
од 41 до 60; 

IV група — на работни места каде бројот на 
повредените на 100 запослени на определени ра-
ботни места, во рамките на Републиката, изнесува 
од 61 до 80, и 

V група — на работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работ-
ни места, во рамките на Републиката, изнесува 
над 81. 

Ш 

Според утврдените критериуми во претходната 
точка, работните места се распоредуваат по групи 
и тоа; 

I — група 
1. Автомеханичари и механичари во индустрија-

та, рударството, градежништвото и сообраќајот 
2. Алатничари во индустријата 
3. Армирани 
4. Бетонирци 
5. Брусачи на метали 
6. Брусачи и гравери на стакло 
7. Водоинсталатери во градежништвото и занает-

чиството 
8. Водители на печки (феролегури) 
9. Возачи — шофери во градежништвото и соо-

браќајот 
10. Г р а н у л а т на камен 
11. Гланзање на ѓон, бранзули и ликовање пети во 

индустријата за чевли 
12. Електричари во индустријата, рударството, гра-

дежништвото и занаетчиството 
13. Електромонтери 
14. Заварувачи и електрозаварувачи 
15. Зидари и тесари во градежништвото 
16. Изолатори на цевки во металната индустрија 
17. Кранисти (возачи на кран) и крановодители во 

индустријата и градежништвото 
18. Крчачи, сортирачи и чистачи на ферохром 
19. Кончари (предпредење и предткаење) 
20. Кројач (прогресер и бансекист) и кројач на ли-

це и постава во текстилната и чевларската ин-
дустрија 

21. Кочничари во железничкиот собраќај 
22. Ливци во металната индустрија 
23. Лимари и автолимари 
24. Ложачи — котлари на парни котли 
25. Ложачи на генератори во индустријата за 

стакло 
26. Маневристи во железничкиот сообраќај 
27. Машинобравари и бравари 
28. Машинисти, багеристи и трактористи во ин-

дустријата, градежништвото, рударството и зем-
јоделието 

29. Мајстори и одделенски водачи во текстилната 
индустрија % 

30. Машиновоѓи на парна локомотива 
31. Млинари на руда и други суровини 
32. Млинари — воденичари во прехрамбената ин-

дустрија 
33. Микери во рударството и градежништвото 
34. Металостругари (дреари и фрезачи) 
35. Моторовоѓи на дизел локомотиви 
36. Општи и транспортни работници (во сите гран-

ки — освен во земјоделието) 
37. Попери во коморни и тунел ски печки (феро-

легури) 
38. Полнач на бубњеви во индустријата на порце-

лан 
39. Полирци на метали 
40. Поцинкувачи на цевки во металната инду-

стрија 
41. Предачки и сменалки 
42. Предпредачи во текстилната индустрија 
43. Пресуван на шамотна стока и плочици во ин-

дустријата на порцелан 
44. Припремачи на суровина во индустријата за 

стакло 
45. Работници и водачи на машини за изработка 

на цигари 
46. Ракувачи со машини во дрвната индустрија (со 

циркулар, брента, гатер, клатна и кружна пи-
ла и др.) 

47. Секачи на дрва со секира во шумарството 
48. Стакло дувачи и пом. стакло дувачи 
49. Столари во дрвната индустрија (машински) 
50. Текстилни работници во хемиската индустрија 
51. Тесари и пом. тесари на мермер 
52. Ткаачи (на еден, два и повеќе разбои) 
53. Топари и пом. топари во индустријата за 

стакло 
54. Ферментатори во индустријата за тутун 
55. Хагеристи и пом. хагеристи 
56. Хемиски работници во хемиската индустрија 
57. Храначи на пасажни и тунелски печки 
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58. Чистачи на машини и ткаенини во памучната 
индустрија 

59. Шаржирачи на печки (пржење во печки) 
60. Шлајфери, гатеристи, жичари, фрезачи и мон-

тери на мермер 

П група 
1. Бо јазни во текстилната индустрија 
2. Бушачи (копачи) и пов!, бушачи (пом. копачи) 

во рударството (мајски раб.) 
3. Вагани на готови производи (феролегури) 
4. Возачи и фрлачи на руда во рударството (јам-

ски работници) 
5. Возачи на јал машини (феролегури) 
6. Влачари, чешлари, сортирачи, сушари и перачи 

на волна во текстилната индустрија 
7. Довезувачи на трупци во дрвната индустрија 
8. Дозери (рачно и машински) во индустријата за 

огноотпорни материјали 
9. Изливачи на карбитни печки и феролегури 

10. Истоварувачи на готова стока во индустријата 
за порцелан 

11. К а м е н о р е з и 
12. Машинистери и пом. машинистери во рудар-

ството 
13. Миење на шишиња во маслодајната индустрија 
14. Монтери во металната индустрија 
15. Надворешни возачи на руда 
16. Пакувани на готова стока во индустријата за 

порцелан, феролегури, цемент и индустријата 
за стакло 

17. Печени и слагани во ринг во индустријата за 
градежни материјали 

18. Полнење на масло со шише 
19. Плесачи (штансери) во индустријата 
20. Работници на филтер преси во индустријата за 

порцелан 
21. Секачи на дрва со моторна пила во шумар-

ството 
22. Тесари и пом. тесари во рударството (јамски 

работници) 
23. Фалцери, штолери, шприцери, ш л а ј ф е р и и су-

шари на кожи во индустријата за кожи 
24. Флемачи во црната металургија 
25. Формери на опеки (рачно и на преса) во ин-

дустријата на огноотпорни материјали 
26. Храначи и ракувачи со дробилица во инду-

стријата и рударството 
27. Чистачи на шљака (феролегури). 

Ш група 
1. Апарат ери на сулфит 
2. Ба јцери во металната индустрија 
3. Обрезувачи и роловачи (рамнење на произво-

дот) во металната индустрија 
4. Управувачи и ракувачи со ножици и секачи во 

црната металургија 

IV група 
1. Пекачи на ротациона печка 
2. Ракувачи на гранулатор и ракувачи со гасна 

комора во индустријата за цемент 

V група 
1.. Граѓари и подготвувач«: (припремани) на граѓа 

во рударството 
2. Проба дари на печки во црната металургија 

IV 
Стапките на додатниот придонес за инвалидско 

и пензиско осигурување кои служат за покрива-
ње на зголемените трошоци на инвалидското оси-
гурување што произлегуваат од поголема опасност 
од несреќа на работа или од заболување од про-
фесионална болест поради работење на работни 
места односно работи каде постојат услови, и окол-
ности што ја зголемуваат опасноста од настапува-
ње на инвалидност или телесно оштетување на ра-
ботникот, се определуваат зависно од групата во 
која работното место е развретено и изнесува за: 

I — група 0,20% 
П — група 0,30% 

Ш — група 0.40% 
IV — група 0,50% 
V — група 0,60% 

V 

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување по стапките определени со точка IV 
на оваа одлука се пресметува од бруто износот на 
личниот доход на работниците што работат на ра-
ботните места распоредени во смисла на оваа од-
лука. 

VI 

Работните организации односно обврзниците за 
плаќање на овој вид придонес должни се сами да 
го пресметуваат и уплатуваат додатниот придонес 
според работните места и стапките определени во 
точка Ш и IV на оваа одлука и тоа со посебен 
вирмански налог. 

УП 

Работните организации односно обврзниците за 
плаќање на додатниот придонес кои се опфатени 
со Одлуката за стапките на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покрива-
ње на трошоците на инвалидското осигурување 
што го надминуваат определениот просек на тро-
шоците на тоа осигурување за 1971 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/70), додатниот придонес 
по оваа одлука ќе го плаќаат во 50% износ пред-
виден во точката IV на оваа одлука. 

VIII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-3071/1 

9 декември 1970. година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 

264. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР 
ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Се дава согласност на Одлуката за основиците 
и постојаните износи на придонесите за здравстве-
но осигурување на одделни категории лица надвор 
од работен однос, осигурени по прописите за здрав-
ствено осигурување, што ја донесе Собранието на 
Републичката заедница за социјално осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржа-
на на 9 декември 1970 година. 
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П 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5234 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

265. 
Врз основа на членот 6 од Законот за плаќање 

на придонеси за социјално осигурување за опре-
делени категории лица вон работен однос — оси-
гурени според прописите за социјално осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/66) и членот 76 
став 3 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 
54/67), Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Скопје 
на седницата одржана на 9 декември 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР 
ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

За лица на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои заради тоа го пре-
кинале работниот однос, ако за тоа време примаат 
стипендија, се пресметува и плаќа придонес за 
здравствено осигурување по стапка на основниот 
придонес за здравственото осигурување за подрач-
јето на соодветната комунална заедница за соци-
јално осигурување на работниците. 

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

П 

Придонес за здравствено осигурување во посто-
јан месечен износ се плаќа : 

1) за лица кои по завршеното школување се 
наоѓаат на задолжителна практична работа или до-
броволна практика (волонтери), а не примаат ли-
чен доход од 36 динари; 

2) за учениците во стопанството и учениците 
во стручните училишта со практична работа, за 
учениците во стручните школи и гимназиите за 
време на производната работа, како и студентите 
на вишите и високите школи, факултетите и умет-
ничките академии, за време на задолжителна прак-
тика во организациите од 13 динари; 

3) за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултетите и уметничките академии, кога вр-
шат практична работа во врска со наставата од 7 
динари; 

4) за лицата редовно пријавени к а ј надлеж-
ниот завод за запослување на работниците, ако к а ј 
заводот се пријават во рок од 30 дена по преста-
нокот на работниот однос од 40 динари; 

5) за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции од 13 динари; 

6) за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работи, ако на тие работи работат на јмалку 
6 часа дневно од 13 динари; 

7) за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни работи и на младинските ра-
ботни акции, ако не се опфатени со членот 17 од 
Основниот закон за здравственото осигурување од 
7 динари; 

8) за лицата што ќе претрпат повреда како 
учесници во определени јавни акции, или во вр-
шењето на определени јавни функции или долж-
ности, ако според прописите за инвалидското оси-
гурување за времето на таквата активност се оси-
гурени за случај на инвалидност предизвикана со 
несреќа на работа од 7 динари; 

9) за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување од 13 динари; 

10) за југословенските држав јани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика од 36 
динари; 

11)за лицата редовно пријавени к а ј надлежни-
от завод за запослување на работниците по член 
16 став 1 точка 5 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување од 27 динари; 

12) за лицата кои се наоѓаат на стручно ос-
пособување или преквалификација што ги органи-
зира заводот за запослување на работниците од 11 
динари; 

13) за лицата странски држав јани за време на 
школување, стручно усовршување или постдиплом-
ски студии во Југославија кои поради тоа го пре-
кинале работниот однос, ако за тоа време примаат 
стипендија од 36 динари; 

14) за лицата кои организацијата пред воспо-
ставувањето на работен однос ги упати како свои 
стипендисти на практична работа во други орга-
низации заради стручно оспособување или усовр-
шување од 36 динари; 

15) за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на пред војничката обука од 7 динари; 

16) за брачните другари односно родители, оси-
гурени по член 23 точка 2 и за родители осигурени 
по член 25 став 2 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување од 28 динари; 

17) за иселениците —• повратници додека се 
редовно пријавени к а ј надлежниот завод за зало-
ж у в а њ е на работниците од 40 динари; 

18) за уживателите на илинденска пензија од 
40 динари; 

19) за носителите на Илинденска споменица, 
кои не уживаат илинденска пензија од 27 динари. 

Ш 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период се плаќа по 1/30 од опре-
делениот месечен износ на придонесот 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука, 

престанува да в а ж и Одлуката за основиците и по-
стојаните износи на придонесите за социјално оси-
гурување на одредени категории лица вон рабо-
тен однос осигурени по прописите за социјалното 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 38/66, 
45/68 и 43/69). 

V 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-3072/1 

9 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Митанова, е. р. 
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266. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 24 декември 1970 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ ЗА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-
БОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ 
ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Се дава согласност на Одлуката за придоне-
сите за инвалидско и пензиско осигурување во по-
стојани износи за одделни категории лица надвор 
од работен однос, осигурени по прописите за ин-
валидско и пензиско осигурување, што ја донесе 
Собранието на Републичката заедница на соци-
јално осигурување на работниците — Скопје, на 
седницата одржана на 9 декември 1970 година. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
"МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5235 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

267. 
Врз основа на членот 6 од Законот за плаќање 

на придонеси за социјално осигурување за одре-
дени категории лица вон работен однос — осигу-
рени според прописите на социјалното осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/66) и членот НО 
став 2 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 
и 54/67), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Скопје 
на седницата одржана на 9 декември 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНО-
СИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР 
ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИ-
СИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

I 
За определени категории лица надвор од рабо-

тен однос, придонесите за инвалидско ^ и пензиско 
осигурување се пресметуваат и плаќаат според 
оваа одлука. 

I I 
За лица кои по завршеното школување се нао-

ѓаат на задолжителна практична работа или на 
доброволна практика (волонтери) придонесот за ин-
валидско и пензиско осигурување се определува 
во постојан месечен износ од 59 динари. 

III 

Придонеси за инвалидското осигурување во по-
стојан месечен износ се плаќа: 

1) • за ученици во стопанството и ученици во 
стручните училишта со практична обука од 10 ди-
нари; 

2) за ученици во стручните училишта и сту-
денти на вишите стручни школи, високите ШКОЛР! , 
факултетите и уметничките академии, кога вршат 
задолжителна практична работа во училници или 
работилници, или кога вршат практична работа 
во работни и други организации и државни орга-
ни од 10 динари; 

3) за лица додека редовно се пријавени к а ј 
надлежниот завод за запослување на работниците, 
ако се пријавени во рок од 30 дена по престано-
кот на работниот однос од 17 динари; 

4) за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции од 19 динари; 

5) за лица кои учествуваат во организирани 
јавни работи од општо значење или во акции за 
спасување или одбрана од елементарни непогоди 
или удеси од 10 динари; 

6) за лица кои во вршењето на определени 
јавни функции или граѓански должности по по-
кана на државните органи од 10 динари; 

7) за југословенски држав јани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење односно здобивање со практика од 10 ди-
нари; и 

8) за лица додека се наоѓаат во Југословен-
ската народна армија на воена вежба или отслу-
жување на воениот рок, а кои стапиле во рок од 
30 дена по престанокот на работниот однос од 29 
динари. 

IV 

Придонесите од претходните точки се пресме-
туваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку паушалните придонеси за инвалидско 
и пензиско осигурување се утврдуваат за време 
покусо .од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период се плаќа по 1/30 од опре-
делениот месечен износ на придонесот. 

V 

Со денот на применувањето на оваа одлука, 
•престанува да в а ж и Одлуката за основиците и 
постојаните износи на придонесите за социјално 
осигурување на одредени категории лица вон ра-
ботен однос осигурени по прописите за социјално-
то осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
38/66, 45/68 и 43/69). 

VI 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3073/1 
9 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минатава, е. р. 
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268. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 декември 1970 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор, одржа-
на на 24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА 
ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГО-

РИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 

Се дава согласност на Одлуката за придоне-
сите за инвалидско и пензиско осигурување во 
постојани износи и за постојаните основици за 
пресметување на придонесите на одделни катего-
рии осигуреници, што ја донесе Собранието на Ре-
публичката заедница за социјално осигурување на 
работниците — Скопје на седницата одржана на 
9 декември 1970 година. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1971 година. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бро ј 03-5236 

25 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

269. 
Врз основа на членот НО став 2 и членот 186 

став 2 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" број 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 
и 54/67), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците —' Скоп-
је, на седницата одржана на 9 декември 1970 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗ-
НОСИ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОД-

ДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
За одделни категории осигуреници придоне-

сите за инвалидско и пензиско осигурување се 
пресметуваат и плаќаат според оваа одлука, и тоа: 

1. За домашни помошнички во работен однос 
што се ангажирани од приватни домаќинства или 
одделни лица за вршење на домашни работи при-
донесот за инвалидско и пензиско осигурување се 
определува во постојан месечен износ од 50 ди-
нари. 

2. За лица запослени како уживатели на ста-
росна пензија здобиена врз основа на пензиски 
стаж од 40 години (мажи) односно 35 години (же-
ни) или соодветен стаж што се смета како полн 
стаж, придонесот за инвалидско осигурување се 
определува во постојан месечен износ од 32 ди-
нари. 

3. За лица во работен однос запослени со ра-
ботно време покусо од половина од полното ра-
ботно време пропишано за работите кои тие ги 
вршат, придонесот за инвалидско осигурување се 
определува во постојан месечен износ од 13 ди-
нари. 

4. За работниците на неплатено отсуство до 30 
дена придонесот за инвалидско и пензиско осигу-
рување се пресметува од основицата што ја сочи-
нува аконтацијата на личниот доход во нето-из-
нос остварена во месецот пред почетокот на ко-
ристењето на исплатеното отсуство односно осно-
вата по која е утврден надоместокот место личен 
доход за месецот кој претходи "на месецот во кој 
е започнато користењето на исплатеното отсуство. 

I I 

Придонесите од претходната точка ќе се пре-
сметуваат и уплатуваат според одредбите на чле-
нот 139 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување. 

Доколку паушалните придонеси за инвалидско 
и пензиско осигурување се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период се плаќа по 1/30 од опре-
делениот износ на придонесот. 

III 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да в а ж и Одлуката за плаќање придо-
неси за социјално осигурување за одделни катего-
рии осигуреници („Службен весник на СРМ" бр. 
45/68 и 43/69). 

IV 

Оваа одлука влегува во сила од наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-3074/1 

9 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 

270. 
Врз основа на член 109, став 9 од Основниот 

закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 24 декември 1970 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
ж а н а на 24 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПОСТО-
ЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

I 

Се дава согласност на Одлуката за придоне-
сите за здравствено осигурување во постојани из-
носи и за постојаните основици за пресметување 
на придонесите за одделни категории осигуреници, 
што ја донесе Собранието на Републичката заед-
ница за социјално осигурување на работниците — 
Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1970 
година. 
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II 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5237 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

271. 
Врз основа на членот 76 став 3, членот 134 став 

4 и членот 186 став 2 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
9 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА 
ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГО-

РИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 

За одделни категории осигуреници придонеси-
те за здравствено осигурување се пресметуваат и 
плаќаат според оваа одлука, и тоа: 

1. За домашните помошнички во работен однос 
што се ангажирани од. приватни домаќинства или 
одделни лица -за вршење на домашни работи при-
донесот за здравствено осигурување се определува 
во постојан месечен износ од 34 динари. 

2. За лица во работен однос запослени со ра -
ботно време покусо од половина од полното ра-
ботно време пропишано за работите кои тие ги вр-
шат придонесот за здравствено осигурување се 
определува во постојан месечен износ од В динари. 

3. За странските државјани во служба на ме-
ѓународни организации и установи, странски ди-
пломатски и конзуларни претставништва или во 
лична служба на странски држав јани кои уживаат 
дипломатски имунитет, доколку здравствено се 
осигурени по меѓународен договор или се колек-
тивно доброволно здравствено осигурени врз осно-
ва на членот 19 точка 4 од Основниот закон за 
здравственото осигурување, придонесот за здрав-
ствено осигурување се определува во постојан ме-
сечен износ од 141 динари. 

4. Посебниот придонес за здравственото осигу-
рување на членовите на семејствата на југословен-
ските државјани запослени во странство, а кои 
живеат во Југославија, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 27 динари по член на семејството. 

Придонесот од претходниот став се плаќа од-
напред во полза на Фондот на комуналната заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
на чие подрачје членовите на семејството имаат 
постојано место на живеење. 

5. За работниците на неплатено отсуство при-
донесот за здравствено осигурување се пресметува 
од основицата што ја сочинува аконтацијата на 
личниот доход во нето износ остварен во месецот 
пред почетокот на користењето на неплатено™ от-
суство, односно основата на која е утврден надо-
местокот место личен доход за месецот кој прет-
ходи на месецот во кој е започнато користењето 
на неплатеното отсуство.. 

И 

Придонесите од претходната точка ќе се пре-
сметуваат и уплатуваат според одредбите на чле-
нот 139 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување. 

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

I I I 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да в а ж и Одлуката за плаќање на при-
донеси за социјално осигурување за одделни кате-
гории осигуреници („Службен весник на СРМ" бр. 
45/68 и 43/69). 

IV 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе?' се приме-
нува од 1 јануари 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3075/1 
9 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка. по правната работа на тужителот Никола Мал-
ковски, од Скопје, ул. „801" бр. 43 против туже-
ната Јана Малковска, родена Не дел кова, од село 
Шештево — Грција, сега во неизвесност, за утвр-
дување на брак, по П. бр. 1785/70. 

Се поканува тужената Јана Малковска, роде-
на Неделкова, сега со непознато место на живее-
ње, во рок од 30 дена да се јави или да ја достави 
својата точна адреса. Во противно ќе и биде од-
реден привремен старател кој ќе ги застапува неј -
зините интереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1785 од 
11. XII. 1970 год. (92) 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по правната работа на тужителот Јовановски 
Добривоје, од село Горно Соње, Скопско, против 
тужената Јовановска родена Јанковиќ Лозица, од 
село Палина, Ниш, со непознато боравиште, за раз-
вод на брак по П. бр. 2190/70 година. 

Се повикува тужената Јовановска род. Јанко-
виќ Лозица,, сега во неизвесност, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот да се јави 
во судот или да ја соопшти сегашната адреса. По 
истекот на овој рок на тужената ќе и биде одре-
ден привремен старател кој ќе ја застапува во 
предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2190/70 
година. (93) 

При Окружниот суд во Скопје, е заведен спор 
по тужителот Шероли Неџми, порано од Кумано-
во, сега на работа во Шведска, кого го застапува 
Лука Ќуковиќ, адвокат од Белград, против туже-
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ната Шероли Шефика, родена Салиевска, порано 
од Куманово, ул. „Борис Кидрич" бр. 55, сега со 
непознато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Шероли Шефика, во рок 
од 30 дена, да се јави во Окружниот суд во Скоп-
је или да ја соопшти својата адреса. Во противно 
судот ќе и определи старател за посебен случај 
кој ќе ја застапува до окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 956/70 го-
дина. (94) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО ШТИП 

Јован Јованов, од село Подареш, сега во Ти-
тов Велес, ул. „Даме Груев" бр. 6, поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Јованова ро-
дена Тодоровиќ Зора, сега со непознато боравиште. 

Како адресата и местоживеењето на тужената 
се непознати, се повикува во рок од еден месец од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ", да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно судот по службена долж-
ност ќе го одреди за застапник Славе Голубовски, 
приправник во Окружниот суд во Штип, кој ќе го 
разгледува делото П. бр. 119/70. 

Од Окружниот суд во Штип. (95) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 177, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски 
стоки и колонијал на големо и мало „Вардар" — 
Титов Велес — Продавница — самопослуга број 29 
во Титов Велес, ул. „Максим Горки" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба, на 
мало, на сите видови колонијално-прехранбени 
стоки, индустриски стоки за домаќинството, коз-
метички и базарски стоки, парфимерија, играчки, 
кожна и пластична галантерија, млеко и млечни 
производи, живина, јајца, свежо и замрзнато месо 
и риба, сите видови конзервирани производи, какао 
производи, леб, печиво, сите видови сувомесни 
производи, цигари, тутунски производи, школски 
прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци, про-
изводи од стакло и керамика, емајлирани садови, 
сите видови електротехнички уреди за домаќин-
ството. намештај од дрво, метал, пластика и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо и мало „Вардар" — Ти-
тов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 
година. 

Раководител на продавницата е Андов Стојче. 
Продавницата — самопослуга број 29, во Титов 

Велес, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
матичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 196 од 21. VII. 1970 година. (1250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 85, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо и мало „Вардар" — Ти-
тов Велес — Продавница за колонијално-прехран-
бени стоки број 7, во Титов Велес, ул. „Родна Уве-
ва бб. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со колонијално-прехранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие со индустриски 
стоки и колонијал, на големо и мало „Вардар" — 
Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 
1970 година. 

Раководител на продавницата е Караџов Алек-
сандар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 197 од 21. VII. 1970 година. (1251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 85, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо и мало „Вардар" — Ти-
тов Велес — Продавница за колонијал во село 
Градско, Титоввелешко. Предмет на работењето на 
продавницата е промет на мало со колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" — Титов 
Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Најдов Алек-
сандар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 198 од 21. VII. 1970 година (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 83. книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо и мало „Вардар" — Ти-
тов Велес — Продавница — самопослуга број 31, во 
Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите ви-
дови колонијално-прехранбени стоки, индустриски 
стоки за домаќинството, козметички и базарски 
стоки, парфимерија , кожна и пластична галанте-
рија, сувомесни производи, свежо и замрзнато ме-
со и риба, овошје и зеленчук, млеко и млечни про-
изводи, живина и јајца, какао и какаови произ-
води, производи од брашно и шеќер, леб и печиво, 
Ш К О Л С К И прибор, тутунови производи, алкохолни и 
безалкохолни производи, емајлирани садови, стак-
ло рамно и шупливо, керамички производи, елек-
тротехнччки производи за домаќинството, намеш-
та ј — ловен, метален и пластичен,' и др. 

Продавницата — самопослуга е основана од 
работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Вардам" — Титов Велес, со одлуката бр. 01-1604 
од 10 Ттт. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Миленков 
Ванчо. 

Продавницата — самопослуга ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 199 од 16. VII. 1970 година. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
г-ег, бр. 232, страна 83, книга III е запишана под 
гћирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал, на големо и мало „Вардар" — Ти-
тов Велес — Организација на здружен труд — 
Продавница за текстил број 32, во Титов Велес, 
ул. „Благој Ѓорев" бр. 23. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на текстил. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Вардар" — Трговско претпријатие со ин-
дустриски стоки и колонијал, на големо и мало. 
Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 
1970 година. 

Раководител на продавницата е Бакарева 
Спаса. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 200 од 16. VII. 1970 година. (1254) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
ред. бр. 232, страна 83, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо и мало „Вардар" •— Ти-
тов Велес — Организација на здружен труд — 
Продавница во Титов Велес, ул. „Фонд" бр. 19. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мале со колснијално-прехранбени индустриска 
стоки и технички стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Вардар" — Трговско претпријатие со ин-
дустриски стоки и колонијал, на големо и мало — 
Титов Велес, со одлуката бр. 01-1607 од 10. III. 1970 
година. 

Раководител на продавницата е Балов Томе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува, матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 201 од 16. VII. 1970 година. (1255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 1653, жнига V е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Универзалниве^" — Скопје — Организација на 
здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 69. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Тоговското претпријатие на големо и мало 
„Универзалинвест" — Скопје., со одлуката од одр-
жаната седница на 15. V. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Крсто Крстев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на сслгхтувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1172/68 од 13. VIII. 1970 година. (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 368, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — Трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров — Продавница во Те-
тово, ул. „Вардарска" бб. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со прехранбени колони-
јални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 781 хзд 23. 
VI. 1970 година, од одржаната седница на 27. И. 
1970 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 525 од 14. VII. 1970 година. (1257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — „Ѓорче Петров — Организација на 
здружен труд — Продавница во село Желино, Те-
товско. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со колонијално-прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 2097 од 
1. IX. 1969 година од одржаната седница на 30. VI. 
1969 година. 

Раководител ка продавницата е Нухи Ахмет. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1162/69 од 15. VII. 1970 година. (1258) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
2. VI. 1970 година, рег. бр. 2/69, книга I е запиша-
на под фирма: Самопослуга во Битола, ул. „Со-
лунска" бб, на Земјоделската задруга „Златен клас" 
село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на 
самопослугата е промет со колонијално-прехранбени 
стоки, предмети за куќни потреби, млеко и млечни 
производи, месо и месни производи. 

Раководител на самопослугата е Тосковски 
Благоја . 

Самопослугата е основана од Земјоделската 
задруга „Златен клас", село Новаци, со одлуката 
бр. 538 од 2. VI. 1970 година, на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
5р. 325/70. (1327) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. VI. 1970 година, рег, бр. 16/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Иван 
Милутиновиќ" бр. 8, на Земјоделско-задружниот 
комбинат „Аграр" од Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е трговија со преработки од 
тутун, разгледници, сувенири и вредносници и со 
разна ситна стока. 

Раководител на продавницата е Кочевски Б л а -
гоја. 

Продавницата е основана од Земјоделско-за-
дружниот комбинат „Аграр" од Скопје, со одлуката 
бр. 03-4193 од 22. XI. 1969 година, на задружниот 
совет. 

Продавницата ќ е ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 338/70. * * (1328) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9. VI. 1970 година, рег. бр. 1/62, книга I е запи-
шана под фирма: Деловна единица за стопанису-
вање со станбени згради — Битола, на Трговското 
претпријатие „Нова трговија" од Битола. Предмет 
на работењето на Деловната единица е стопанису-
вање со станбени згради во состав на претприја-
тието. 

Раководител на деловната единица е ѓорѓи 
Стојчев ски. 

Деловната единица е основана од Трговското 
претпријатие „Нова трговија" од Битола, со одлу-
ката бр. 02-2256 од 23. X. 1969 година, на работ-
ничкиот совет. 

Деловната единица ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието'. 

Од Окружниот стопански суд во . Битола, Фи. 
бр. 329/70. (1329) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. VI. 1970 година, рег. бр. 2/69, книга I е запи-
шана под Фирма: Продавница во Суводол, Битол-
ско', на Земјоделската задруга „Златен клас", е. Но-
ваци. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Јане. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Златен клас" од село Новаци, со одлуката 
бр. 598 од 4. VI. 1970 година, на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што 1а потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 330/70. (1330) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. V. 1970, година, рег. бр. 15/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул, „Мар-
шал Тито" бр. 103, на Индустријата за чевли „Га-
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зела" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е промет на чевли од сопствено и туѓо 
производство'. 

Раководител на продавницата е Јорго Трпче. 
Продавницата е основана од Индустријата за 

чевли „Газела" од Скопје, со< одлуката бр. 03-13860 
од 18. П. 1970 година, на работничкиот1 совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и индустријата за чевли. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 205/70. (1331) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. VI. 1970 година, рег. бр. 18/70, книга I е запиша-
но под фирма: Стовариште на големо и мало во 
Битола, ул. „Прилепска" бб, на Трговското прет-
пријатие „Лешина" од Љубљана. Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е продажба на големо и 
мало на намештај. 

Раководител на стовариштето е Буковиќ Тео-
дор. 

Стовариштето е основано од Трговското прет-
пријатие „Леснина" од Љубљана, со одлуката бр. 
700/ДС од 17. Ш. 1970 година, на работничкиот 
соеет. 

Стовариштето ќе го потпишува Хаџиевски Б л а -
гоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 117/70. (1332) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. VI. 1970 година, рег. бр. 20/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во село Поешево, 
Битолско, на Земјоделската задруга „Јанко Колев-
ски" од село Ивени. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со прехранбени продукти. 

Раководител на продавницата е Крстевски 
Васко. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Јанко Колевски", е. Ивени, со одлуката бр. 
54 од 19. IV. 1970, година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото1 лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 331/70. (1333) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VI. 1970 година, рег. бр. 22/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 8 во Битола, 
ул. „М. Богоев" бр. 2, 4 и 6, на Индустријата за 
трикотажа „Личанка" — Срб. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на трикотажне 
и текстилни производи од сопствено производство 
како и продажба на производи од други произ-
водители. 

Раководител на продавницата е Благоја Ј ан -
куловски. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
трикотажа „Личанка" — Срб, со одлуката бр. 2865-
1-1970 година од 8. VI. 1970 год. на работнршкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува и Индустријата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 353/70. (1334) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. VI. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е з а -
пишана под фирма: Здружена текстилна инду-
стрија „Битолатекс-Пелистер" — Битола, Скратена 
фирма: ЗТИ „Битолатекс-Пелистер" — Битола. 

Телеграфска скратенка на претпријатието е 
„Битолатекс-Пелистер" — Битола. 

Предмет на работењето на индустријата е: 
а) производство и продажба на разни видови 

предива од волна и синтетика, производство и 
продажба на трикотажни производи; 

б) трговски промет со текстил, текстилни про-
изводи и машини за плетење. 

Индустријата е основана врз основа на дого-
ворот за спојување бр. 03-1230 од 25. V. 1970 година 
меѓу Фабриката за чешлано волнено и синтетич-
но предиво' „Битолатекс" — Битола и Текстилната 
фабрика „Пелистер" — Битола. 

Индустријата ќе ја потпишува Благој Иљов-
ски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд; во Битола, Фи. 
бр, 320/70. (1335) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VI. 1970 година, рег. бр. 28/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во село' Загориче, 
Демир Хисар, на Земјоделската задруга „Илинден 
1903", село Смилево. Предмет на работењето' на 
продавницата е промет со мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Кузмановски 
Ацко. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Илинден 1903", село Смилево, со одлуката 
бр. 03-69 од 15. VI. 1970 година на работната заед-
ница. 

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

Од, Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 351/70. (1336) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VI. 1970 година, книга I е запишана под ф и р -
ма: Б и ф е во Битола (во стопанскиот двор на „Ав-
торемонт"), на Земјоделската задруга „Илинден 
1903", село Смилево. Предмет на работењето на 
бифето е вршење угостителска дејност. 

Раководител на бифето е Егуменовски Јован. 
Бифето е основано од Земјоделската задруга 

„Илинден 1903", е. Смилево, со одлуката бр. 03-67 
од 15. VI. 1970 година на работната заедница. 

Бифето ќе го* потпишува истото' лице што ја 
потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 352/70. (1337) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VI. 1970 година, рег. бр. 6/57, книга Ш е запиша-
на под фирма: Продавница број 7 во Охрид, ул. 
„Бранко Шотра" бр. 8, на Земјоделската задруга 
„Горица" од Охрид. Предмет на работењето на про-
давницата е вршење промет со гумени, пластични 
и кожни производи, ѓонови, земјоделска механиза-
ција и делови, како и авто делови-

Раководител на продавницата е Перо К. Косе. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Горица" од Охрид, со одлуката бр. 01-228, 
од 7. I. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува истото лице што ја потпишува и за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 318/70. (1338) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VI. 1970 година, рег. бр. 36/68, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, на Орга-
низацијата во состав за производство и обработ-
к а на тутун — Охрид, на Здруженото претприја-
тие „Југо-тутун" •—• Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со градежни материјали. 

Раководител на продавницата е Јаневски Ван-
гел. 

Продавницата е основана од Организацијата во 
состав за производство и обработка на тутун, со 
одлуката бр. 02-281/2 од 16. V. 1970 година на ра-
ботничкиот совет. 
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Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 337/70. ^ (1339) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. VI. 1970 година, рег. бр. 5/67, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница во село Велгошти, 
на Млакарата во Охрид, на З И К „Скопско Поле" 
од село Петровец. Предмет на работењето1 на про-
давницата е вршење промет со колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Брутоски Иван. 
Продавницата е основана од З И К „Скопско По-

ле" од село Петровец — Млекара во Охрид, со од-
луката од работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 326/70. (1340) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во гегистарот на стопанските организации, н:а 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 4 бо Батола, уп. „Никола Тес па" бр. 72, на Тр-
говското претпријатие „Прехрана" од Битола, уште 
со трговија со преработки од тутун (цигари) и киб-
рит. 

ОРГ а промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. ГИ. 1970 година на работнич-
киот солет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Вито та и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година ттл Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 163/70. (953) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. »бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 17 во Битола, ул. „Стив Наумов" бр. 15, нп Тр-
говското претпријатие „Прехрана" од Битола, уште 
со трговија со преработки од тутун (цигари) и киб-
рит1. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 165/70. (955) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VI. 1970 година, рег. бр. 199/55, книга I е за-
пишана под фирма: Откупна станица во Охрид, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 57, на Индустријата за кожи 
„Борис Кидрич" — Битола. Предмет на работе-
њето на откупната станица е откуп на к о ж и и 
волна. 

Раководител на откупната станица е Атанас 
Гроздановски. 

Откупната станица е основана од И н д у с а 
јата за кожи „Борис Кидрич" — Битола, со одлу-
ката од работничкиот совет бр. 20/Р од 26. ХП. 
1969 година. 

Продавницата ќ е ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и индустријата. 

О^ Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 47/70. (1341) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
бр. 15 во Битола, ул. „Иван Милутинови!^" бр. 37, 
на Трговското претпријатие „Прехрана" од Битола, 
уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и 
кибрит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 166/70. (956) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. IV. 1970 година, рег. бр. 104/55, книга Ш е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Индус-
тријата за модна конфекција и чадори „Зора" од 
Охрид, уште со вршење на увоз-извоз исклучиво за 
свои потреби и тоа: увоз на суровини и материјали 
како и машини за сопствени потреби, а извоз на 
готови производи од сопствено производство. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 34 од 28. Ш. 1970 година на работничкиот 
совет на Индустријата за модна конфекција и ча-
дори „Зора" зд Охрид и решението уп. бр. 06-374 
од 15. IV. 1970 година на Пазарната инспекција на 
Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 244/70. (957) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1Г70 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата ' 
број 3 во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 2, на 
Трговското претпријатие „Прехрана" од Битола, уш-
те со преработки од тутун (цигари) и кибрит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 164/70. (954) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1970 година, рег. бр. 19/66, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата во Охрид, на Претпријатието -за изработка на 
облека „Ѓуро Салај" од Лесковац, и гласи: Продав-
ница во Охрид, на ул. „7 ноември" бр. 1, на Леско-
вачката Б у н а р с к а индустрија „Летекс" од Леско-
вац. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Лесковачката вол-
нарска индустрија „Летекс" од Лесковац од 6. Ш. 
1970 година и решението Фи. бр. 11 од 20. П. 1970 
година на Окружниот стопански суд во Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 225/70. (959) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 198, страна 1089, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Погонот модна конфекција — Тетово, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 1, со самостојна пресмет-
ка на Волнарскиот комбинат „Тодор Ципоски-Мер-
џан" — Тетово, согласно со одлуката бр. 216/20 од 
21. V. 1970 година на работничкиот совет, од одржа-
ната седница на 11. V. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 264 од 25. VI. 1970 година. (1183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 434, страна 575, книга П е запишано след-
ното: Фирмата на Земјоделското стопанство „Анска 
река" — Ва ланд ово, согласно со одлуката бр. 0202-
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1170 од 14. VI. 1969 година на работничкиот совет се 
менува и гласи: Земјоделски комбинат „Анска ре-
ка" — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 570 од 25. ХП. 1969 година. (127) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации^ на 
11. П. 1970 година, рег. бр. 94/55, книга Ш е запи-
шано следното: Се симнува присилната управа на 
Индустриското претпријатие „Езерка" од Охрид, 

Овластено лице за потпишување на претприја-
тието е инженер Блажески Ангеле Јордан, дирек-
тор, и Димзов Никола Борис. 

Овие промени се извршени врз основа на ре-
шението бр. 01-279 од 19. I. 1970 година на Собра-
нието на општината Охрид и одлуката број 04-1402 
од 6. ХП. 1969 година на работничкиот совет на Ин-
дустриското претпријатие „Езерка" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд ео Битола, Фи. 
бр. 32/70. (589) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. VI. 1969 година, страна 52,2, реден број 16 е за-
пишана промената на фирмата на Деловното здру-
жение на организациите за производство, с к е н и р а -
ње и промет со памук и свилени кожурци „Југопа-
мук" од Струмица, која ќе гласи: Деловно здруже-
ние за памук и свилени кожурци „Југопамук", со 
седиште во Струмица. 

Здружението донело нов основачки договор, а 
стариот престанал да важи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 216/69. (748) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Ш. 1970 година, рег. бр. 72/55, книга I е запиша-
но следното: Му престанува овластувањето за пот-
пишување на Р а ј ниновски Драгомир, директор на 
Земјоделската задруга „Кајмакчалан", е. Бач, Б и -
толско. 

Се овластува Петровски Благоја, директор, по-
кра ј досегашниот' потписник Стефановски Миле, 
ш е ф на сметководството, да ја потпишува задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 147/70. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 316, страна 1043, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Задруженото претпријатие з а л о г 
и преработка на риби „Дојранско Езеро" — Нови 
Дојран, согласно со одлуката бр. 02-2189 на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 2. X. 1969 го-
дина се проширува и со промет (откуп и пласман) 
на селскостопански производи, на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 113/13. V. 1970 година. (885) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува-
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. П. 1970 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Фабриката за 
чешлано, волнено и синтетично предиво „Битола-
текс" — Битола, уште со вршење промет, на големо 
и мало, со текстил и текстилни производи, трико-
тажни производи и плетачки машини. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 110/6 од 11. I. 1970 година на работничкиот 
совет на Фабриката за чешлано, волнено и синте-
тично предиво „Битолатекс" — Битола и решението 
бр. 08-489/1 од 29. I. 1970 година на Пазарната ин-
спекција на Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 55/70. (941) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1970 година, рег. бр. 28/66, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавница-
та во Прилеп, на Претпријатието за изработка на 
облека „Ѓуро Салај" од Лесковац, и гласи: Продав-
ница во Прилеп, ул. „Борка Талески" бр. 32, а на 
Лесковачката волнарека индустрија „Летекс" од Ле-
сковац. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлука-
та на работничкиот совет, на Лесковачката волнар-
ска индустрија „Летекс" — Лесковац, од 6. Ш. 1970 
година и решението Фи. бр. 11 од 20. П. 1970 година 
на Окружниот стопански суд но Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 224/70. (960) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. IV. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга П е запишано 
следното: Се менува фирмата на Деловната еди-
ница „Македонијаплод" — Ресен, на Земјоделскиот 
комбинат „Преепанско јаболко" од Ресен и гласи: 
Самостојна организација на здружен труд „Маке-
дснијаплод", во својство на правно лице — Ресен, 
на Земјоделскиот комбинат „ П р е ч а н с к о јаболко" 
од Ресен. 

Директор на Самостојната организација е Пе-
тре С т а ј к о в с к и . 

Потпишувањето на Самостојната организација 
ќе го врши Петре С т а ј к о в с к и , директор. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет, на Земјоделскиот ком-
бинат „ П р е ч а н с к о јаболко" — Ресен, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 246/70. (961) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1970 година, рег. бр. 21/66, книга П е запи-
шано следното: Продавницата во Струга, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 41, на Претпријатието за изработка 
на облека „Ѓуро Салај" — Лесковац, ја менува ф и р -
мата и гласи: Продавница во Струга, ул. „Маршал 
Тито" бр. 41 па Лесковачката волиарска индустри-
ја „Летекс" од Лесковац. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Лесковачката вол-
нарска индустрија „Летекс" — Лесковац, од 6. Ш. 
1970 година, и решението Фи. бр. 11 од 20. П. 1970 
година на Окружниот стопански суд во Ниш. 

Од Окружниот стопански суд ео Битола, Фи. 
бр. 223/70. (963) 

Окружниот стопа неки суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1Ѕ70 година, рег. бр. 6/67, книга I е запишано 
следното: Продавницата во Битола, на Фабриката 
за жичени производи „Радулашка" од Нови Београд, 
престана со својата работа и се б р и т а од региста-
рот на стопанските организации, кој го води овој 
суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 1497 од 28. Ш. 1970 година од „Радулашка" 
— Нови Београд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 188/70. (968) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1970 година, рег. бр. 101/55, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Димче Мо-
гилчето" од село Могила, Битолско, се присоедину-
ва кон Земјоделско-индусерискиот комбинат „Пела-
гонија" од Битола. 

Земјоделската задруга „Димче Могилчето" од 
село Могила престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на задружните организации, што го 
води овој суд, поради присоединување кон Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Пелагонија" од 
Битола. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 1 од 7. I. 1970 година од задружниот со-
вет на Земјоделскава задруга „Димче Могилчето" 
село Могила и одлуката бр. 137/1 од 29. I. 1970 година 
на работничкиот савет на ЗИК „Пелагонија" — Б и -
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 153/70. ' (967) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга П е запишано 
следното: Се овластува Дурдубаков Ристо, ш е ф на 
книговодството, покрај досегашните потписници Ца-
коски Милан, генерален директор и Трајкоски Бран-
ко, финансиски директор, да го потпишуваат поеди-
нечно Дрнноиндустрискиот комбинат „Црн Бор" од 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 187/70. (977) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1Ѕ70 година, рег. бр. 109/55, книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Чатлески Петар, на Фабриката за 
слектроизолации „И Октомври" — Прилеп. 

Се овластува Иарксски инженер Петар, комер-
цијален директор, покрај досегашните по:писници 

Георгиески Димче, Мрмески Гога и Гешоски инже-
нер Томе, да ја потпишуваат, поединечно,.. фабри-
ката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 8/70. (978) 

Окружниот стопански суд во. Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 34/08, книга П е запи-
шано следното: Продавницата во село Лабуништа, 
Струшко, на Универзалното претпријатие „Солидар-
ност" од Скопје, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, кој 
го води овој суд, поради присоединување^ кон Зе-
мјоделската задруга „Житиште", село Мршевци — 
Погон „Светлост" од село Вевчани. 

Оиаа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 1027 од 23. VП. 1962 година <на работничкиот 
совет па Универзалното претпријатие „Солидарност" 
— Скопје и одлуката бр. 459 од 18. XI. 1Ѕ69 година 
на задружниот совет на Земјоделската задруга „ Ж и -
тиште", . е. Мртовци. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 157/70. (969) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 18/62, книга I е запиша-
но следното: Клубот на пензионерите во Прилеп, 
на Здружението на пензионерите во Прилеп, преста-
на со својата работа и се брише од регистарот на 
стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа одлука е извршена врз основа на одлука-
та бр. 50 од 27. Ш. 1970 година на Здружението на 
пензионерите во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 171/70. (979) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. IV. 1970 година, рег. бр. 11/69, книга П е запи-
шано следното: Продавницата во сето Лабуништа, 
на Универзалното претпријатие „Солидарност" од 
Скопје, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го води 
овој суд, поради присоединување кон Земјоделска-
та задруга „Житиште", село Мршевци — Погон 
„Светлост" •— е. Вевчани. 

Оваа промена е извршена во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 1027 од 23. VП. 1969 година на 
работничкиот совет на Универзалното претпријатие 
„Солидарност" — Скопје и одлуката бр.- 459 од 18. 
XI. 1869 година на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Житиште" —• е. Мршевци. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 158/70. (970) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. IV. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга П е запиша-
но следното: Досегашниот раководител Спасе Лаза-
ревски се менува. За раководител е поставен Горѓи 
Таневски. 

Се овластува Ѓорги Таневски, раководител на 
Самостојниот погон за транспорт — Ресен, на Зем-
јоделскиот комбинат „Преспанско јаболко" — Ре-
сен, да го потпишува погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 247/70. (980) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 62/55, книга Ш е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето' за 
потпишување на Јакуп Речи, на Земјоделската за -
друга „Фадил Винца" — село Велешта. 

Се овластува досегашниот потписник Муса Му-
ча, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд ЕО Битола, Фи. 
бр. 170/70. (981) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година; рег. бр. 9/69, книга I е запишано 
следното: Престанува овластувањето за потпишува-
ње на Ѓулевски Васил, раководител, за потпис на 
Бифето ЕО село Новаци, на Фудбалскиот клуб „Ка ј -
макчалан" — Новаци. 

Се овластува за потпишување на бифето Ш а -
левски Васил, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 272/70. • (976) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 987, страна 861, книга IV е запишано след-
ното: Шивачхата задруга „Илинден" — Скопје се 
преселува од ул. „515" бр. 11 — Скопје, на булевар 
„ЈНА" бр. 9, во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
7/69 од 19. V. 1970 година. (996) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за засновање и престанок на ра-

ботниот однос при Средношколски^ дом „Томе 
Стефановски-Сениќ" Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место за издавање на 
Билтен на определено работно време од 6 месеци 

Кандидатите покрај предвидените услови со 
ОЗРО, треба да имаат завршено средно образова-
ние и 2 години практика во новинско-издавачка 
дејност. 

Покрај молбата таксирана со еден нов динар 
таксена марка, се доставува и документ за струч-
ната спрема, лекарско уверение и доказ за стажот. 

Некомплетираните. документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. 

Личниот доход според Правилникот. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. (2087) 
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Дрз основа на член Ѕ9 од Општите правила 
Конкурсната комисија на „Словенија промет" ех-
порт-импорт Љубљана Филијала Скопје, Булевар 
ЈНА бр. 68а 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работно место ДИРЕКТОР НА ФИНАНСОВ 
СЕКТОР 
Кандидатите покрај општите услови предвидени по 
ОЗРО треба да ги исполнуваат и овие услови: 
1. Да има завршено Висока стручна спрема и 3 го-

дини работно искуство на раководни работни 
места. 

2. Да има Виша стручна спрема и 5 години работно 
искуство на раководни работни места. 

3. Да има средна стручна спрема со 8 години ра-
ботно искуство на раководни работни места. 

. Пријавите заедно со потребните документи со кој 
се докажува дека се исполнети условите по кон-
курсот се поднесуваат до Конкурсната комисија на 
оваа Филијала. 
Некомплетни документи нема да се земат во раз-
гледување. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. 

Од Конкурсната комисија 

Работничкиот совет при Генералната дирекција 
за обнова и изградба на Скопје 

Советот на Медицинскиот центар — Прилеп 

р а с п и ш у в а ' 

К О Н К У Р С 

за избор и реизбор на следните раководни 
работни места: 

1. Началник на Службата за финансиско ра-
ботење. 

2. Началник на Службата за Медицина на тру-
дот со професионални болести. 

3. Началник на Лабораториската служба. 

Услови: 
Под точка 1 — економски факултет и 5 години 

практика во сметководство или виша економска 
школа со 10 години практика во сметководство. 

Под точка 2 — лекар специјалист по медицина 
на трудот. 

Под точка 3 — биохемичар или фармацевт. На 
фармацевтот му се овозможува специјализација по 
биохемија. 

Кандидатите молбите со потребните документи 
да ги доставуваат до Конкурсната комисија за 
назначување на раководни работни места при Ме-
дицинскиот центар — Прилеп. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (2085) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за преизбор на раководни кадри во Генералната 
дирекција за обнова и изградба на Скопје 

1. Помошник генерален директор — — — — 1 
2. Помошник генерален директор — — •— — 1 
3. Директор на Секторот за план и финансии 1; 
4. Директор на Секторот за инвестиции и инве-

ститорски услуги — — — — — •— — 1 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со член 21 

од ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следниве услови: 

1. да има висока стручна подготовка (економски 
факултет II степен), 10 години работен стаж со на ј -
малку 5 години на раководно работно место, 

2. да има виша стручна подготовка (виша еко-
номска школа — економист или економски факул-
тет I степен), 15 години работен стаж, со најмалку 
5 години на раководни работни места, 

3. да има висока стручна подготовка (економски 
факултет И степен), со 15 години работен стаж. 

4. да има висока стручна подготовка (градежен 
или архитектонски дипломиран инженер), со 15 го-
дини работен стаж. 

Кандидатите се должни со пријавата да при-
ложат и писмени докази за исполнување на горе-
наведените услови. 

Пријавите за учествување на конкурсот се под-
несуваат во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

Личните доходи според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи во Генералната ди-
рекција. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
во разгледување. 

Пријавите се поднесуваат на адреса: до Работ-
ничкиот совет на Генералната дирекција за обнова 
и изградба на Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 138 
— Скопје. . (2084) / 

Стоматолошката клиника 
при Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на 1 работно место забен 
техничар-приправник 

во одделението за Ортопедија на вилици и заби 
при Стоматолошката клиника во Скопје 

Услови: 
Кандидатот, покрај општите услови пропишани 

со ОЗРО, треба да има завршено училиште за за-
бари и забни техничари. 

За прием на работа потребен е приемен испит. 
Молбите, таксирани со 0,50 динари со сите по-

требни документи да се достават до Стоматолош-
ката клиника при Медицинскиот факултет во 
Скопје, (со ознака за Конкурсната комисија). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (2086) 
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