
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 29 декември 1975 
С к о п ј е 

Број 46 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

487. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет 
за 1976 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
декември 1975 година. 

Број 06-3486 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1976 година содржи: 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 
ВКУПНИ РАСХОДИ 

3.488.105.000 
3.488.105.000 

Член 2 
Од остварените вкупни приходи на Републич-

киот буџет за 1976 година, намалени за износот 
утврден за придонесот за намирување потребите 
на Федерацијата, општите дополнителни средства 
на општините и наменските средства за инвести-
ции на Републичкиот фонд за кредитирање побр-
зиот стопански развиток на недоволно развиените 
краишта, се издвојува 1% во Резервниот фонд 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 3 
Од остварените приходи од основниот данок 

на промет, наплатени по тарифниот број 1 од Та-
рифата на основниот данок на промет, претходно 
ќе се издвојуваат средства и тоа: 

— до износ од 23.000.000 динари, што одговара 
на 0,1% од општествениот производ на општестве-
ното стопанство во 1975 година — за Фондот на 
солидарноста со неврзаните земји и земјите во 
развој; и 

— за обврските за развојни премии во земјо-
делството во висина од 4%, а најмногу до износот 
на ненамирените обврски до крајот на 1975 година, 
кои произлегуваат од меѓурепубличко-покраински-
от договор. 

Од остварените приходи од основниот данок на 
промет наплатени по тарифниот број 2 од Тарифа-

та на основниот данок на промет, претходно ќе се 
издвојуваат средства во висина од 16% на смет-
ката на Советот за изградба, одржување и рекон-
струкција на патиштата, а за реализација на фи-
нансиската програма за 1976 година. 

Динамиката за преведување на средствата од 
алинејата 1 од ставот 1 на овој член ќе ја утврди 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 4 
Се овластува Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија да одлу-
чува за употребата на средствата од Резервниот 
фонд на Социјалистичка Република Македонија и 
тоа: 

— за обезбедување средства на буџетот пора-
ди нерамномерно остварување на приходите, во це-
лосен износ; и 

— за другите намени определени во член 124 
од Законот за финансирање на Републиката и оп-
штините („Службен весник на СРМ", број 3/73 и 
17/74), до 50% од расположивите средства. 

Член 5 
Обврската на Социјалистичка Република Маке-

донија по користените позајмици од средствата на 
постојаната буџетска резерва на Федерацијата во 
вкупен износ од 71.730.000 динари, ќе се намири во 
текот на 1976 година со кредит од Стопанската бан-
ка — Централа Скопје. 

Кредитот од претходниот став ќе и се одобри 
на Социјалистичка Република Македонија од 
средствата на Поштенската штедилница, што ќе ги 
распореди Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија за користење 
во 1976 година, со рок на враќање од 5 годиш! 
и со каматна стапка од 9,5%. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии, во име на Социјалистичка Република Македо-
нија, со Стопанската банка — Централа Скопје да 
склучи договор за кредитот. 

Член 6 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи и организации од вршењето на технички, 
сметководствени, административни и слични ус-
луги на организациите на здружениот труд и дру-
ги органи и организации, како и на општините, 
намалени за расходите направени за остварувањето 
на тие приходи, ќе се внесуваат во Републичкиот 
буџет, освен приходите на Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за 
посебни намени. 

Уплатувањето на остварените приходи од ор-
ганите и организациите од ставот 1 на овој член 
ќе се врши во корист на сметката на Републички-
от буџет најмалку еднаш месечна. 

Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија може на одделни 
републички органи и организации да им дозволи 
користење на дел од остварените приходи од ста-
вот 1 на овој член, а најмногу до 50%, за опре-
мување и додатно стимулирање на вработените во 
напорите за порационално и поцелосно користење 
на расположивите капацитети. 
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Член 7 
Средствата на Републичкиот буџет за 1976 го-

дина распоредени за унапредување на индивиду-
алното земјоделство, за финансирање на Водосто-
панската програма и за инвестиции во здравство-
то, ќе се користат врз основа на посебни програми 
донесени од страна на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 8 
Средствата на Републичкиот буџет за 1976 го-

дина распоредени на органите и организациите за 
финансирање на редовните дејности и за посебни 
намени ќе се користат: 

1) за редовна дејност — врз основа на финан-
сискиот план, што го донесува работната заедница 
во согласност со старешината на органот односно 
организацијата; и 

2) за посебни намени — врз основа на прет-
сметката, што ја донесува старешината на орга-
нот односно организацијата. 

Средствата распоредени за посебни намени, 
што не ги извршуваат органите односно организа-
циите непосредно, ќе се користат врз основа на про-
грамите и писмените договори, што врз основа на 
тие програми, со корисниците на средствата ќе ги 
склучи старешината на носителот на тие средства. 
По еден примерок од склучените договори му се 
доставува на Републичкиот секретаријат за фи-
нансии најдоцна еден месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдуваат 
старешините на корисниците и носителите на сред-
ствата. 

Член 9 
За законита употреба на средствата распореде-

ни со финансискиот план, пресметката и програ-
мата, како наредбодател е одговорен старешината 
на органот односно организацијата. 

За законита употреба на средствата од ставот 
1 на овој член е одговорен и сметкополагачот на 
органот односно организацијата. 

Член 10 
Заради обезбедување законско користење на 

средствата на Републичкиот буџет за 1976 година, 
Републичкиот секретаријат за финансии непосредно 
врши контрола на наплатата на приходите и на 
трошењето на средствата за одделни намени, како 
и на финансиското и материјалното работење на 
корисниците на средствата на Републичкиот буџет 
за 1976 година. 

Ако Републичкиот секретаријат за финансии 
утврди дека средствата на Републичкиот буџет за 
1976 година не се користат во согласност со овој 
закон и со другите прописи за финансирање на ма-
теријалното работење, ќе донесе решение со кое 
на корисникот на средствата ќе му нареди да ги 
отстрани утврдените неправилности и да го усо-
гласи користењето на средствата со важечките про-
писи, ќе го утврди рокот за отстранување на тие 

неправилности односно за усогласувањето на ко-
ристењето на средствата и ќе поднесе пријава до 
надлежниот орган заради преземање на други мер-
ки поради повреда на важечките прописи. 

Член 11 
Ако во текот на извршувањето на буџетот 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија утврди дека средствата 
распоредени за посебни намени нема да бидат по-
трошени, непотрошените средства може да ги пре-
несе во буџетската резерва. 

Член 12 
Обврски на товар на средствата на Републич-

киот буџет за 1976 година корисниците на тие 
средства можат да создаваат до 31 декември 1976 
година, само во границите на со Буџетот распоре-
дените средства за определени намени. 

Член 13 
Со прописи и со други општи акти не можат 

да се создаваат обврски на товар на Републичкиот 
буџет за 1976 година, ако за тие обврски не се 
обезбедени средства во тој буџет. 

Носителите на средствата на Републичкиот бу-
џет за 1976 година можат да создаваат обврски и 
да ги користат средствата за одделни намени само 
до износот што е утврден со Републичкиот буџет 
за 1976 година. Ако за одделни намени средствата 
утврдени во Републичкиот буџет за 1976 година не 
се доволни, носителите на средствата се должни 
навремено да предложат измена на важечките про-
писи заради усогласување на обврските според тие 
прописи со средствата обезбедени во Републички-
от буџет за 1976 година. 

Член 14 
До донесувањето на одделен закон за допол-

нителните средства на општините за периодот од 
1976 до 1980 година, а најдоцна до крајот на месец 
февруари 1976 година, општите дополнителни сред-
ства обезбедени во Републичкиот буџет за 1976 го-
дина ќе им се доделуваат на општините во вид 
на месечни аконтации според износите утврдени 
во Републичкиот буџет за 1975 година. 

Член 15 
Приходите што ќе се остварат во месец јану-

ари 1977 година, а се однесуваат на 1976 година, 
ќе служат за намирување на обврските на Ре-
публичкиот буџет за 1976 година. 

Член 16 
Приходите на Републичкиот буџет за 1976 го-

дина и нивниот распоред по основни намени се 
утврдуваат со Билансот на приходите и на оп-
штиот распоред на приходите на Републичкиот бу-
џет. за 1976 година во следниве износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА 
I ПРИХОДИ 

а . И з н о с 
н "Г^ Л) о 1 

р , 55 
ВИД НА ПРИХОДИТЕ на потформата на видот на 

т на приходите приходите 

1 2 3 4 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

11 Данок на доход 60.000.000 
12 Данок за личен доход од продолжена работа и од работа 

на пензионери 15.000.000 
13 Данок од личен доход од земјоделска дејност 40.000.000 115.000.000 
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1 2 3 4 

21 
22 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И 
НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ 

Основен данок на промет на производи 
Посебен републички данок на промет на производи 

2.080.000.000 
300.000.000 2.380.000.000 

34 
3. ТАКСИ 
Такса на вода 12.000.000 12.000.000 

51 

4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧНИ 
КАЗНИ 

Парични казни 25.000.000 25.000.000 

61 
5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 
Приходи на органите на управата 3.000.000 

62, 

62 

Средства од разлика на каматата на Народната банка по 
Завршната сметка за 1975 година 
Други приходи 

40.000.000 
10.000.000 53.000.000 

73 

6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

Дополнителни средства од федерацијата 903.105.000 903.105.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови од 1 до 6) 3.488.105.000 3.488.105.000 

П. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Бр
ој

 н
а 

см
ет

. И з н о с 

Бр
ој

 н
а 

см
ет

. 

РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ на распоредната 
група 

на дејноста 

01—1 
01—2 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Средства за редовна дејност 
Средства за посебни намени 

225.009.000 
198.329.000 423.338.000 

ВКУПНО 01: 423.338.000 

03 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

Средства распоредени за финансирање на општествено-
политичките организации и на здруженијата на граѓани 73.761.000 73.761.000 

ВКУПНО 03: 73.761.000 

04—1 
04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
Средства за тековни вложувања 171.889.000 171.889.000 

ВКУПНО 04: 171.889.000 

05 
05 - ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
Средства распоредени за образование и воспитување 16.660.000 16.660.000 

ВКУПНО 05: 16.660.000 

06 
06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за научна дејност 7.286.000 7.286.000 

ВКУПНО 05: 7.286.000 

07 
07 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за културно-просветна дејност 5.430.000 5.430.000 

ВКУПНО 07: 5.430.000 

08 
08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Средства распоредени за социјални грижи 101.409.000 101.409.000 

ВКУПНО 08: 101.409.000 

09 
09 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Средства распоредени за здравствена заштита 70.460.000 70.460.000 

ВКУПНО 09: 70.460.000 

12 

12 - ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Придонес за финансирање на потребите 
на Федерацијата 1.911.811.000 1.911.811.000 

ВКУПНО 12: 1.911.811.000 
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14—1 
14—2 

16—2 

17—1 
17—2 

18—4 
18—5 

14 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства 
Наменски дополнителни средства 

ВКУПНО 14: 

16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
Средства за компензации, премии, регреси и 
надоместоци 

ВКУПНО 16: 

17 - ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

Тековна буџетска резерва 
Обврски од поранешни години 

ВКУПНО 17: 

18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА 

Издвоени средства на резервите 
Отплати на кредити 

ВКУПНО 18: 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18) 

460.257.000 
164.000.000 

61.150.000 

3.594.000 
1.000.000 

11.060.000 
5.000.000 

624.257.000 
624.257.000 

61.150.000 
61.150.000 

4.594.000 
4.594.000 

16.060.000 
16.060.000 

3.488.105.000 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 17 
Средствата предвидени во Раздел 14 — „Репуб-

лички секретаријат за здравство и социјална по-
литика", позиција 180 — „Партиципација во спро-
ведувањето на Акционата програма за намалување 
на смртноста на доенчињата и малите деца" ќе се 
користат во согласност со Акционата програма за 
отстранување на причините за смртноста кај до-
енчињата и малите деца, а според договорот што 
ќе го склучи републичкиот секретар за здравство 
и социјална политика. 

Член 18 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии", позиција 191 — 
„Средства за формирање на нови органи" ќе се 
користат по решение на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 19 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 192 — 
,,Средства за нови работни места во републичките 
органи" ќе се користат по решение на републич-
киот секретар за финансии, а по добиена претход-
на согласност од страна на посебна комисија на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 20 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Ре-

публички секретаријат за финансии", позиција 193 
— „Средства за заедничка потрошувачка на репуб-
личките органи" ќе се користат по решение на 
републичкиот секретар за финансии, а по утврдени 
критериуми од Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 21 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 194 — 
„Средства за изработка на студии и Просторен план 
на Македонија", ќе се користат по решение на ре-
публичкиот секретар за финансии, а по усвоени 
елаборати и теми од страна на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 22 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии", позиција 195 — 
,.,Средства за партиципација во финансирањето на 
младински работни акции", ќе се користат по ре-
шение на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 23 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии", позиција 196 — 
,.За изградба и опремување на објекти што се од 
општ интерес за Републиката", ќе се користат пре-
ку посебна сметка., 

Распоредот на овие средства по одделни ко-
рисници ќе го изврши Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Непотрошените средства од посебната сметка 
се пренесуваат во наредната година. 

Член 24 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии", позиција 202 
— „Обврски од поранешни години", ќе се користат 
по решение на републичкиот секретар за финан-
сии. 

Член 25 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии", позиција 204 — 
„За отплата на ануитети по користени кредити", 
ќе се користат по решение на републичкиот секре-
тар за финансии. 

Член 26 
Средствата предвидени во Раздел 20 — „Репуб-

лички секретаријат за земјоделство и шумарство", 
позиција 240 — „Премии за млеко" ќе се користат 
врз основа на одлука на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 27 
Приходите на Републичкиот буџет за 1976 го-

дина во рамките на општиот распоред на прихо-
дите од членот 16 на овој закон се распоредуваат 
по носители, корисници и поблиски намени во По-
себниот дел на Републичкиот буџет за 1976 година, 
кој гласи: 
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РАЗДЕЛ 1 - СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

01 - . ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1 0 1 -- 1 Лични доходи во редовната дејност 11.500.000 
2 0 1 -- 1 Материјални расходи во редовната дејност 1.591.000 
3 0 1 - - 2 Лични примања на избраните и именуваните лица 14.186.000 
4 0 1 - - 2 Паушали на делегати 2.214.000 
5 0 1 - - 2 Патни и дневни трошоци на избраните и именува-

ните лица на Собранието на СРМ 1.550.000 
6 0 1 - - 2 Придонес за комунално уредување на градежното 

земјиште 150.000 
7 01- - 2 Трошоци за републички избори на делегати 100.000 
8 0 1 - - 2 Трошоци за директни и специјални телефони 540.000 
9 0 1 - - 2 Печатење на стенографски белешки 250.000 

10 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 600.000 
11 0 1 - - 2 Трошоци за одржување на патнички возила 300.000 
12 0 1 - - 2 Трошоци за декорација на зградата за државни 

40.000 празници 40.000 
13 0 1 - - 2 Трошоци за преведување на албански и турски јазик 50.000 
14 01- - 2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во 

400.000 работата на телата на Собранието 400.000 
15 0 1 - - 2 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски 

2.250.000 информатор" 2.250.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

16 04—1 За набавка на опрема, адаптација и реконструкција 
на работните простории ^ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (Позиции 1 — 1 6 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 36.721.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 13.091.000 
За посебни намени ^ 2 3 . 6 3 0 . 0 0 0 

ВКУПНО: 36.721.000 

РАЗДЕЛ 2 - ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

17 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.656.000 
18 0 1 - - 1 Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
19 0 1 - - 2 Лични доходи ,на избраните, именуваните и поста-

вените лица 1.900.000 
20 01- - 2 Патни, дневни и селидбени трошоци за именуваните 

лица на Претседателството на СРМ 200.000 
21 0 1 - - 2 Трошоци за директни и специјални телефони 150.000 
22 0 1 - - 2 Трошоци за стенографски белешки и магнетофонски 

снимки 50.000 
23 01- - 2 Трошоци за приеми и пречеци 100.000 
24 0 1 - - 2 Трошоци за Републичкиот совет за односи со стран-

ство и Републичкиот совет за заштита на поредокот 300.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

25 04—1 За набавка на опрема ^ ^ ^ ^ 4 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ 400.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 17 — 25) 4.956.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.856.000 
За посебни намени 3.100.000 

ВКУПНО: 4.956.000 

35.721.000 
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РАЗДЕЛ 3 - СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

26 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
27 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
28 01—2 Лични примања на избраните лица 
29 01—2 Патни и дневни трошоци за избраните во Советот 

30 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 
31 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 

90.000 
100.000 

3.728.000 
80.000 
30.000 

140.000 4.168.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

32 04—1 За набавка на опрема 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 26 - 32) 

70.000 70.000 
4.238.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

190.000 
4.048.000 
4.238.000 

РАЗДЕЛ 4 - ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

ГЛАВА 1 - ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

33 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 12.000.000 
34 0 1 -- 1 Материјални расходи во редовната дејност 1.000.000 
35 0 1 - - 2 Лични примања на избраните лица од Собранието на 

СРМ и на именуваните, од Извршниот совет 10.580.000 
36 0 1 - - 2 Надоместок за одвоен живот од семејството 30.000 
37 0 1 - - 2 Трошоци за директни и специјални телефони 350.000 
38 0 1 - - 2 Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните 

лица и на лицата што ги опслужуваат 600.000 
39 0 1 - - 2 Надоместок за надворешни соработници 200.000 
40 0 1 - - 2 Трошоци за приеми и пречеци 500.000 
41 0 1 - - 2 Трошоци за набавка на стручна литература, весници 

и списаниј а 50.000 
42 0 1 - - 2 Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка 

на облека 120.000 
43 0 1 - - 2 Трошоци за одржување на објектите за потребите 

на Републиката 3.500.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

44 04—1 За изградба и откуп на станови 2.000.000 
45 04—1 За набавка на опрема на републичките органи на 

управата 2.000.000 
46 04—1 За набавка на опрема за објектите за потребите на 

Републиката и за инвестиционо одржување на об-
јектите и на превозните средства ^ ^ ^ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 7.000.000 
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 33 — 46) - - - - . 3 5 . 9 3 0 . 0 0 0 

ГЛАВА 2 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

47 0 1 -- 1 Лични доходи во редовната дејност 2.025.000 
48 0 1 - - 2 Материјални расходи во редовната дејност 180.000 
49 0 1 - - 2 Лични примања на именувани лица 840.000 
50 0 1 - - 2 Трошоци за пречек на гости 10.000 
51 0 1 - - 2 Трошоци за погранични средби 600.000 3.655.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 - (позиции 47 - 51) 3.655.000 

28.930.000 



29 декември 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ^^^^^ Бр. 46 - Стр. 855 

ГЛАВА 3 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

52 
53 
54 
55 

56 

01—1 
01—1 
01—2 
01—2 

01—2 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именувани лица 
Надоместок за лични примања на лицата на работа 
во сојузните органи на управата на кои им истекол 
мандатот и трошоци за подготвување на кадри за 
работа во сојузната управа и во органите од областа 
на надворешната политика 
Трошоци за оформување на картотека 
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции 52 — 56) ^ ^ " 

730.000 
110.000 
460.000 

400.000 
100.000 1.800.000 

1.800.000 

ГЛАВА 4 - БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

57 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
58 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
59 01—2 Лични примања на именувани лица 
60 01—2 Патни и други трошоци за странки 

ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции 57 — 60) 

635.000 
100.000 
470.000 

10.000 1.215.000 
1.215.000 

ГЛАВА 5 СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
61 04—1 За откуп и изградба на станови за егејски македон-

ци-повратници од источните земји 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
62 08 Социјални помошти на егејски македонци-повратници 

од источните земји 
ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиции 61—62) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 33—62) 

17.000.000 

3.600.000 20.600.000 
20.600.000 
63.200.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 5 УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

63 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
64 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
65 01—2 Лични примања на претседателот и судиите 
66 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 

16.780.000 
46.420.000 
63.200.000 

1.060.000 
150.000 

1.341.000 

560.000 3.111.000 

67 04—1 
04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
За набавка на опрема 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 63—67) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 6 - МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 
УМЕТНОСТИТЕ 

06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
68 06 Лични доходи во редовната дејност 
69 06 Материјални расходи во редовната дејност 
70 06 Надоместок на академици и на административниот 

секретар 
71 06 За набавка на книги и списанија 
72 06 За студии и истражувања 
73 06 Трошоци за приеми и пречеци 

150.000 

1.210.000 
2.051.000^ 
3.261.000 

2.241.000 
420.000 

1.200.000 
350.000 
300.000 
40.000 

150.000 
3.261.000 
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74 06 
75 06 
76 06 
77 06 
78 06 
79 06 
80 06 

81 06 

Симпозиуми, советувања и собири во земјата 
Симпозиуми, советувања и собири во странство 
Откуп на уметнички дела 
Одржување на научни собири 
Совет на академии 
За издавачка дејност 
Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилму-
вање на ретки и старопечатени книги 
Трошоци во врска со одржување и осигурување на 
зградата и инвентарот 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 68—81) 

40.000 
80.000 
50.000 

100.000 
50.000 

600.000 

150.000 

500.000 6.121.000 
6.121.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 7 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

2.661.000 
3.460.000 
6.121.000 

82 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.920.000 
83 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 450.000 
84 01-- 1 Лични примања на именувани лица 460.000 
85 01-- 2 Лични примања на воените лица 940.000 
86 01-- 2 Материјални расходи на Советот за народна одбрана 

и на Републичкиот штаб за цивилна заштита 47.000 
37 01-- 2 Трошоци за одржување на возилата и средствата за 

врски 40.000 
88 01-- 2 Трошоци за обука и набавка на филмови 246.000 
89 01-- 2 Партиципација за посебни задачи на народната 

90 

91 

04—1 

04—1 

одбрана 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Набавка на опрема и уредување на територијата за 
потребите на народната одбрана 
За опремување на Републичкиот центар за известу-
вање и тревожење 

1.400.000 

2.200.000 

2.000.000 

5.503.000 

4.200.000 

05 ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

92 05 Семинари, советувања и вежби 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 82—93) 

160.000 160.000 
9.863.000 

РАЗДЕЛ 8 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

- РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

99 04—1 За набавка на опрема 
100 04—1 Државни врски 
101 04—1 За станови на работници во РСВР 

2.370.000 
7.493.000 
9.863.000 

93 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 71.276.000 
94 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 11.000.000 
95 01-- 2 Лични примања на именувани лица 1.391.000 
96 01-- 2 Совет за безбедност на сообраќајот 280.000 
97 01-- 2 За назначување и опремување на нови работници во 

РСВР и во општинските органи за внатрешни работи 7.000.000 
98 01-- 2 За посебни намени 28.000.000 

8.000.000 
5.000.000 
1.500.000 

118.947.000 

14.500.000 

102 

05 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

05 Трошоци за средното училиште за внатрешни работи 15.900.000 15.900.000 
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14 — 2 НАМЕНСКИ СРЕДСТВА 

103 14-- 2 Наменски средства за милицијата во општините 164.000.000 164.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 93—103) 313.347.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 82.276.000 
За посебни намени 231.071.000 

ВКУПНО: 313.347.000 

РАЗДЕЛ 9 -- РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

104 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.700.000 
105 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 350.000 
106 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 707.000 
107 01-- 2 Надоместок на лицата за неоправдано поминато вре-

ме во притвор и истражен затвор 600.000 
108 01-- 2 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица 

во Републиката и надвор од неа и други трошоци 350.000 
109 01-- 2 Надоместок за комисии за правосудни испити и ис-

пити за судиите за прекршоци 200.000 
110 01-- 2 Трошоци за работа на Републичката комисија за 

условен отпуст 10.000 
111 01-- 2 Трошоци за преведување на документи на странски 

јазици во врска со меѓународната правна помош 20.000 
112 01-- 2 Надоместок за надворешни стручни соработници од 

60.000 законодавна дејност 60.000 
113 01-- 2 Надоместок на трошоците за судско-медицински 

вештачења 200.000 4.197.000 

05 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

114 05 Трошоци за стручни советувања и усовршувања 250.000 250.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 104 до 114) 4.447.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.050.000 
За посебни намени 2.397.000 

ВКУПНО: 4.447.000 

РАЗДЕЛ 10 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

115 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.914.000 
116 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 250.000 
117 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 280.000 
118 01-- 2 Трошоци околу ревизијата на републичкото законо-

давство 45.000 2.489.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиција 115 до 118) 2.489.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.164.000 
За посебни намени 325.000 

ВКУПНО: 2.489.000 

РАЗДЕЛ 11 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

119 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.944.000 
120 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 350.000 
121 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 500.000 
122 01-- 2 Материјални трошоци за Републичкиот фонд за сти-

мулирање на талентираноста на младите 50.000 
123 01-- 2 Трошоци за житж-комисии и рецензии 7.000 
124 01-- 2 Финансирање на сојузни установи 100.000 2.951.000 
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05 ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

125 05 Учество во намирување на трошоците за школување 
на деца на нашите сонародници во странство 200.000 200.000 

06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

126 06 Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 
Скопје 

127 06 Педагошки совет 
128 06 Награди на ученици и студенти 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 119 до 128) 

1.000.000 
80.000 
50.000 1.130.000 

4.281.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.294.000 
1.987.000 
4.281.000 

РАЗДЕЛ 12 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

129 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 
130 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 
131 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 
132 01-- 2 Трошоци за одржување на меморијални музеи 
133 01-- 2 Надоместок за работа на комисии и на надворешни 

соработници 
134 01-- 2 Трошоци за споменикот „Илинден" — Крушево 
135 01-- 2 Учество во финансирањето на Библиографскиот 

институт 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

136 04 За адаптација на просториите во националната биб-
лиотека „Климент Охридски" 

07 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
137 07 Специјализации и усовршување во странство 
138 07 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 
139 07 Награди „11 Октомври" 
140 07 Награди „Климент Охридски" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 129 до 140) 

840.000 
200.000 
270.000 
25.000 

50.000 
580.000 

250.000 

1.900.000 

500.000 
500.000 
250.000 
150.000 

2.215.000 

1.900.000 

1.400.000 
5.515.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.040.000 
4.475.000^ 
5.515.000 

РАЗДЕЛ 13 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

141 
142 
143 
144 
145 

146 

147 

148 

149 

01—1 
01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

01—2 

01—2 

01—2 

01—2 

150 01—2 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именувани лица 
Трошоци за издавачка дејност 
Трошоци за одделни радио-емисии и програми на 
странски јазици и на јазиците на народностите во 
СРМ 
Трошоци за испраќање македонски весници и книги 
во странство 
Трошоци за испраќање во странство на грамофонски 
плочи, магнетофонски ленти, фотоизложби, колор-
слај ДОБИ, документарни филмови, носии, музички ин-
струменти, честитки и др. 
Трошоци за престој на странски и домашни новинари, 
публицисти и делегати и за специјализации 
Трошоци за набавка на весници, списанија и книги 
за документација и за Танјугов сервис 
Трошоци за фотолабораториски материјали 

1.502.000 
160.000 
510.000 

1.500.000 

2.500.000 

1.500.000 

250.000 

250.000 

320.000 
45.000 
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151 01—2 Трошоци за информативна и културно-забавна деј-) 
ност меѓу наши работници на привремена работа во 
странство 

152 01—2 Трошоци за издавање на списанието „Македонска 
ревија" 

153 01—2 Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин" 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 141 до 153) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.500.000 

350 ООО 
35.000 

1.662.000 
8.760.000 

10.422.000 

10.422.000 
10.422.000 

РАЗДЕЛ 14 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

154 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
155 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
156 01—2 Лични примања на именуваните лица 
157 01—2 Трошоци за потребите на народната одбрана 
158 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 
159 01—2 Надоместок за второстепени комисии 
160 01—2 Спроведување на Законот за социјална заштита, Ре- ' 

золуцијата за социјална и други задачи од општ ин-
терес за Републиката 

161 01—2 Надоместоци за стручни испити на здравствените ра-
ботници и специјалистички испити 

162 01—2 Партиципација за Југословенска фармакопеја Ш 
163 01—2 Трошоци за спроведување на Акционата програма за 

подобрување на санитетско-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СР Македонија 

164 01—2 Трошоци за изготвување на подзаконски акти 

3.395.000 
650.000 

1.313.000 
300.000 

250.000 
200.000 

850.000 

400.000 
500.000 

3.600.000 
100.000 11.558.000 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

165 08 Надоместок на меѓународниот детски фонд 
166 08 Трошоци за транспорт на храна од меѓународна по-

мош и соработка со меѓународни организации и ин-
ституции во земјата 

167 08 Средства за реализација на Законот за цивилните 
инвалиди од војната 

168 08 Средства за реализација на Законот за заштита на 
семејствата чиј хранител е на задолжителна воена 
служба 

169 08 Финансирање на одделни облици на инвалидската 
заштита 

170 08 Други инвалидски додатоци 
171 08 Материјално обезбедување на учесниците во НОВ 
172 08 Боречки додаток 

09 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
173 09 Трошоци за набавка на изотопи 
174 09 Трошоци за анализи и суперанализи 
175 09 Болнички трошоци за душевно болни 
176 09 Трошоци за задолжителни видови на здравствена заш-

тита на населението 
177 09 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена 

заштита 
178 09 Трошоци за здравствена заштита на странци 
179 09 Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ 
180 09 Партиципација во спроведувањето на Акционата про-

грама за намалување смртноста на доенчињата и ма-
лите деца 

181 09 Финансирање на Програмата за инвестициони вложу-
вања во здравството 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 154 до 1 8 1 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

400.000 

500.000 

2.000.000 

4.000.000 

40.000 ООО 
3.220 ООО 
7.000 ООО 
4.000.000 

50.000 
150.000 

5.000.000 

26.000.000 

4.200.000 
60.000 

20.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

4.045.000 
139.093.000 
143.138.000 

61.120.000 

70.460.000 
143.138.000 
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РАЗДЕЛ 15 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

182 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 2.188.000 
183 01-- 1 Материјални расходи во редс?вната дејност 300.000 
184 01-- 2 Лични примања на именувани лица 1.145.000 
185 01-- 2 Трошоци за инспекциските служби 100.000 3.733.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 182 до 185) 3.733.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.488.000 
За посебни намени 1.245.000 

ВКУПНО: 3.733.000 

РАЗДЕЛ 16 -- РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

186 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 5.650.000 
187 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 750.000 
188 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 1.060.000 
189 01-- 2 Надоместок за неправилно одземени имоти на коло-

ни сти и сточни поседи 100.000 
190 01-- 2 Надоместок за покривање на трошоците на Службата 

на општествено книговодство 600.000 
191 01-- 2 Средства за формирање на нови органи 2.000.000 
192 01-- 2 Средства за нови работни места во републичките 

органи 1.000.000 
193 01-- 2 Средства за заедничка потрошувачка на републичките 

органи 6.000.000 
194 01-- 2 Средства за изработка на студии и Просторен план 

на Македонија 2.000.000 
195 01-- 2 Средства за партиципација во финансирањето на мла-

дински работни акции 1.000.000 20.160.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

196 04-- 1 За изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката 100.000.000 100.000.000 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

197 08 Надоместок за исплата на повластени пензии, илин-
денски пензии и други надоместоци според републич-
ки прописи 15.000.000 15.000.000 

12 - ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

198 12-- 1 Придонес за намирување на потребите на Федера-
цијата 1.911.811.000 1.911.811.000 

14 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

199 14—1 Општи дополнителни средства на општините 460.257.000 460.257.000 

16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

200 16—2 Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според 
републички прописи 8.000.000 8.000.000 

17 - ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

201 17-- 1 Тековна буџетска резерва 3.594.000 
202 17-- 2 Обврски од поранешни години 1.000.000 4.594.000 
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18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

203 18-- 4 Издвојување во Резервниот фонд на СР Македонија 11.060.000 
204 18-- 5 За отплата на ануитети по користени кредити 5.000.000 16.060.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 186 до 204) 2.535.882.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
-

За редовна дејност 6.400.000 
За посебни намени 2.529.482.000 

ВКУПНО: 2.535.882.000 

РАЗДЕЛ 17 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

205 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 3.209.000 
206 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 500.000 
207 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 2.132.000 
208 01-- 2 Трошоци за инспекциските служби 350.000 
209 01-- 2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 700.000 
210 01-- 2 Надоместок за надворешни соработници и услуги од 

други 60.000 
211 01-- 2 Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот 

на стоките во индустријата 30.000 
212 01-- 2 Трошоци за испитување на материјали, конструкции 

и опрема во градежната индустрија 20.000 
213 01-- 2 Специјализации и стручни усовршувања 50.000 
214 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци на делегации 15.000 
215 01-- 2 За други посебни намени 150.000 7.216.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 205 до 215) 7.216.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.709.000 
За посебни намени 3.507.000 

ВКУПНО: 7.216.000 

РАЗДЕЛ 18 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

216 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.420.000 
217 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 400.000 
218 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 800.000 
219 01-- 2 Трошоци за испитување на градежни материјали и 

7.000 конструкции 7.000 
220 01-- 2 Специјализации и стручни усовршувања 20.000 
221 01-- 2 Трошоци за учество во мешовити комисии 60.000 2.707.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

222 04-- 1 За набавка на опрема и реконструкции на работните 
простории 100.000 100.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 216 до 2 2 2 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 . 8 0 7 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 2.807.000 

1.820.000 
987.000 
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РАЗДЕЛ 19 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

223 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.491.000 
224 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 235.000 
225 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 400.000 
226 01-- 2 Учество во меѓународни трговски преговори 50.000 
227 01-- 2 Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и се-

минари во земјата и во странство 70.000^^^^„„2.246.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 223 до 227) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.726.000 
За посебни намени 520.000 

ВКУПНО: 2.246.000 

РАЗДЕЛ 20 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

228 01—1 Лични доходи во редовната дејност 3.480.000 
229 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 330.000 
230 01—2 Лични примања на именуваните лица 960.000 
231 01—2 Материјални расходи на инспекциската служба 220.000 
232 01—2 Трошоци за стручни испити во областа на земјодел-

ството, шумарството и ветеринарството 5.000 
233 01—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 80.000 
234 01—2 Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација 

на реката Вардар 77.000 7.622.000 
235 01—2 Дијагностичка прогностичка извештај на служба 120.000 
236 01—2 Финансирање на мерки за унапредување на коњар-

ството 350.000 
237 01—2 Субвенции за затревување на ерозивни ораници и 

мелиорирање на ливади 2.000.000 7.622.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

238 04—1 За изградба и опремување на одделение за радија-
циона хигиена 739.000 

239 04—1 Инвестициони вложувања за противградобијна заш-
тита 2.400.000 3.139.000 

16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

240 16—2 Премии за млеко 18.000.000 
241 16—2 За инвентаризација на лозјата, извршување на за-

конските прописи и. финансирање на превентивата во 
областа на земјоделството, шумарството, ветеринар-
ството и за меѓународни обврски 500.000 

242 16—2 Интервенции за меѓународни водостопански проблеми 350.000 
243 16—2 За финансирање на националните паркови 300.000 
244 16—2 За финансирање на Програмата за унапредување на 

индивидуалното земјоделство 15.000.000 
245 16—2 За финансирање на водостопанската програма 14.000.000 
246 16—2 За пошумување на голините 5.000.000 53.150.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 228 до 246) 63.911.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.810.000 
За посебни намени 60.101.000 

ВКУПНО: 63.911.000 
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РАЗДЕЛ 21 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

247 01—1 Лични доходи во редовната дејност 3.400.000 
248 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 285.000 
249 01—2 Лични примања на именуваните лица 1.127.000 
250 01—2 Трошоци за меѓурепублички советувања и советувања 

во странство 10.000 
251 01—2 Елаборати и студии за подолгорочен развиток на од-

делни области и дејности 100.000 4.922.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 247 до 251) 4.922.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.685.000 
За посебни намени 1.237.000 

ВКУПНО: 4.922.000 

РАЗДЕЛ 22 - ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

252 01—1 Средства за редовната дејност 3.188.000 
253 01—2 Посебни намени за лични доходи 8.000.000 
254 01—2 Посебни намени за материјални расходи 9.000.000 20.188.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

255 04—1 Нестопански инвестиции 8.000.000 8.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 252 до 255) 38.188.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.188.000 
За посебни намени 25.000.000 

ВКУПНО: 28.188.000 

РАЗДЕЛ 23 - КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

256 01—1 Лични доходи во редовната дејност 681.000 
257 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 120.000 
258 01—2 Лични примања на именуваните лица 325.000 
259 01—2 Општа републичка туристичка пропаганда 552.000 
260 01—2 Патни и дневни трошоци на меѓудржавни комисии 60.000 1.738.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 256 до 260) 1.738.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 801.000 
За посебни намени 937.000 

ВКУПНО: 1.738.000 

РАЗДЕЛ 24 - КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

261 01—1 Лични доходи во редовната дејност 802.000 
262 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 170.000 
263 01—2 Лични примања на именуваните лица 438.000 
264 01—2 Трошоци за советувања и семинари 30.000 
265 01—2 Учество во финансирањето на Програмата за спортска 

медицина 300.000 1.740.000 
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266 

267 

268 

04—1 

06 

07 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиционо одржување на зградата 

06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

Трошоци за изучување на националната историја за 
физичка култура 

07 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

Издавачка дејност 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 261 до 268) 

100.000 

35.000 

30.000 

100.000 

35.000 

30.000 
1.905.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 25 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

269 
270 
271 
272 

273 
274 

275 
276 

01—1 Лични доходи во редовната дејност 
01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
01—2 Лични примања на именуваните лица 
01—2 Трошоци за советување и семинари во земјата и во 

странство 
01—2 Средства за комисии — давање мислења за локации 
01—2 Трошоци за литература за урбанистичко просторно 

планирање 
-2 Надворешни соработници 
-2 Оцена за урбанистички планови 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 269 до 2 7 6 ) ^ ^ ^ ^ 

0 1 -
0 1 -

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 26 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

277 01—1 
278 01—1 
279 01—2 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 277 до 279) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

280 01-- 1 
281 01-- 1 
282 01-- 2 
283 01-- 2 

284 01-- 2 
285 01-- 2 

972.000 
933.000 

1.905.000 

1.205.000 
200.000 
475.000 

200.000 
30.000 

20.000 
100.000 
50.000 

1.405.000 
875.000 

2.280.000 

958.000 
200.000 
423.000 

1.158.000 
423.000 

1.581.000 

РАЗДЕЛ 27 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 7.707.000 
Материјални расходи во редовната дејност 3.500.000 
Лични примања на именуваните лица 160.000 
Механографска обработка на податоци за катастар 
ски приход ^ 670.000 
Авионско снимање на земјиштето 440.000 
Трошоци за обезбедување на зградата 60.000 

2.280.000 
2.280.000 

1.581.000 
1.581.000 

12.537.000 
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04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

286 04—1 Средства за набавка на механографски систем 2.500.000 2.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 280 до 286) 15.037.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

11.207.000 
3.830.000 

15.037.000 

РАЗДЕЛ 28 -- РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

287 01—1 
288 01—1 
289 01—2 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 

638.000 
120.000 
380.000 1.138.000 

07 - КУЛТУРНО -ПРОСВЕТИ А ДЕЈНОСТ 

290 07 
291 07 

Семинар за македонски јазик, литература и култура 
Средства за одделни активности 

1.000.000 
3.000.000 4.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 287 до 291) 5.138.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 758.000 
За посебни намени 4.380.000 

ВКУПНО: 5.138.000 

РАЗДЕЛ 29 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

292 01—1 Лични доходи во редовната дејност 10.500.000 
293 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 1.000,000 
294 01—2 Лични примања на именуваните лица 430.000 
295 01—2 Шифрант-надворешен соработник 10.000 
296 01—2 Трошоци за анкетни испитувања 1.200.000 
297 01—2 Набавка на холерит-картици 60.000 
298 01—2 Процена на површини и приноси 200.000 
299 01—2 Ревизија на статистичкиот катастар 10.000 
300 01—2 Попис на занаетчиството 880.000 
301 01—2 Нови статистички истражувања 300.000 
302 01—2 Трошоци за одржување на зградата 800.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

303 04—1 За набавка на опрема 600.000 600.000 

05 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

304 05 Трошоци за школување 30.000 30.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 292 до 304) 16.020.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 11.500.000 
За посебни намени 4.520.000 

ВКУПНО: 16.020.000 

РАЗДЕЛ 30 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

305 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
306 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 

601.000 
200.000 
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307 01— -2 Лични примања на именуваните лица 345.000 
308 01— -2 Трошоци за редовно школување, специјализации и 

студиски престој на странски граѓани во СРМ 700.000 
309 01— -2 Трошоци за проширена техничка помош, соработка, 

консултации, семинари и партиципација 450.000 
310 01— -2 Трошоци за реципроцитетни обврски и учество на 

членови во мешовити комисии 350.000 2.646.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 305 до 310) 2.646.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 801.000 
За посебни намени 1.845.000 

ВКУПНО: 2.646.000 

РАЗДЕЛ 31 - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

311 01— -1 Лични доходи во редовната дејност 6.700.000 
312 01— -1 Материјални расходи во редовната дејност 1.200.000 
313 01— -2 Лични примања на именуваните лица 160.000 
314 01— -2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљу-

дувања 800.000 
315 01— -2 Хидролошки мерења 160.000 
316 01— -2 Метеоролошки мерења 50.000 
317 01— -2 Одржување на хидролошки и метеоролошки станици 100.000 
318 01— -2 Надоместок на трошоците за објектот „Солунска глава" 220.000 
319 01— -2 Испитување квалитетот на водите 200.000 
320 01— -2 Трошоци за аерозагадување 130.000 9.720.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

321 04—1 Набавка на хидрометеоролошка опрема и инструменти 1.000.000 1.000.000 

05 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

322 05 Трошоци за школување 120.000 120.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 311 до 322) 10.840.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

7.900.000 
2.940.000 

10.840.000 

РАЗДЕЛ 32 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

323 01—1 
324 01—1 

325 03 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Помош на верските организации 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 323 до 325) 

194.000 
100.000 

3.162.000 

294.000 

3.162.000 
3.456.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

294.000 
3.162.000 

3.456.000 
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РАЗДЕЛ 33 - ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

326 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.934.000 
327 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 300.000 
328 01—2 Лични примања на судиите 2.944.000 
329 01—2 Надоместок за одвоен живот 18.000 
330 01—2 Изготвување на билтен и судска збирка 25.000 

5.261.000 331 01—2 Надоместок на свидетели и вешти лица 40.000 5.261.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 326 до 331) 5.261.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
2.234.000 За редовна дејност 2.234.000 

За посебни намени 3.027.000 
ВКУПНО: 5.261.000 

РАЗДЕЛ 34 - РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

332 01—1 Лични доходи во редовната дејност 600.000 
333 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 100.000 
334 01—2 Лични доходи на правобранителот, заменикот и 

помошниците 730.000 1.430.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

335 04—1 Средства за опрема 300.000 300.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 332 до 335) 1.730.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 300.000 
За посебни намени 1.430.000 

ВКУПНО: 1.730.000 

РАЗДЕЛ 35 - ВИШИ СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

336 01—1 Лични доходи во редовната дејност 550.000 
337 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 80.000 
338 01—2 Лични примања на судиите 1.359.000 
339 01—2 Надомест на судии-поротници и стопански престапи 20.000 2 009.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 336—339) 2.009.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 630.000 
За посебни намени 1.379.000 

ВКУПНО: 2.009.000 

РАЗДЕЛ 36 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

340 , 01—1 Лични доходи во редовната дејност 513 ООО 
341 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 120.000 
342 01—2 Лични примања на републичкиот јавен обвинител и 

на замениците 1.550.000 2.183.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 340—342) 2.183.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 633.000 
За посебни намени 1 550.000 

ВКУПНО: 2.183.000 
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РАЗДЕЛ 37 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
343 01—1 Лични доходи во редовната дејност 350.000 
344 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 81.000 
345 01—2 Лични примања на републичкиот јавен обвинител и 

на замениците 628.000 1.059.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 343—345) 1.059.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 431.000 
За посебни намени 628.000 

ВКУПНО: 1.059.000 

РАЗДЕЛ 38 -- ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружен суд — Битола 

346 01—1 Лични доходи во редовната дејност 2.005.000 
347 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 285.000 
348 01—2 Лични примања на судиите 2.399.000 
349 01—2 Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 300.000 
350 01—2 Надоместок за дежурства 200.000 5.189.000 

Се (позиции 346—350) 5.189.000 

2. Окружен суд — Скопје 

351 01—1 Лични доходи во редовната дејност 7.285.000 
352 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 800.000 
353 01—2 Лични примања на судиите 5.635.000 
354 01—2 Надоместок на судии-поротници, сведоци и вешти 

лица 2.400.000 
355 01—2 Надоместок за дежурства 360.000 
356 01—2 Надоместок за затоплување 500.000 
357 01—2 Одржување на судската зграда 2.200.000 
358 01—2 Надоместок за спровод на осудени лица 30.000 19.210.000 

СЅ (позиции 351—358) 19.210.000 

3. Окружен суд — Штип 

359 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.244.000 
360 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 182.000 
361 01—2 Лични примања на судиите 1.275.000 
362 01—2 Надоместок за дежурства 216.000 
363 01—2 Надоместок за судии-поротници, сведоци и вешти 

лица 240.000 
364 01—2 Заедничко отоплување и вода 92.000 3.249.000 

Се (позиции 359—365) 3.249.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 346—364) 27.648.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 11.801.000 
За посебни намени 15.847.000 

ВКУПНО: 27.648.000 

РАЗДЕЛ 39 - ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружен стопански суд — Битола 

365 01—1 Лични доходи во редовната дејност 967.000 
366 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 192.000 
367 01—2 Лични примања на судиите 688.000 
368 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престап а 

и стечаи 50.000 1.897.000 
Се (позиции 365—368) 1.897.000 
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2. Окружен стопански суд — Скапј е 

369 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 6.107.000 
370 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 1.300.000 
371 01-- 2 Лични примања на судиите 3.568.000 
372 01-- 2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи 

и стечаи 150.000 11.125.000 
Сe (позиции 369—372) 11.125.000 

3. Окружен стопански суд — Штип 

373 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 960.000 
374 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 198.000 
375 01-- 2 Лични примања на судиите 529.000 
376 01-- 2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи 

и стечаи 45.000 1.732.000 
Се (позиции 373 до 376) 1.732.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 365 до 376) 14.754.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 9.724.000 
За посебни намени 5.030.000 

ВКУПНО: 14.754.000 

РАЗДЕЛ 40 - ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 

377 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 498.000 
378 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 100.000 
379 01-- 2 Лични примања на обвинителот и замениците 1.051.000 
380 01-- 2 Надоместок за дежурства 90.000 1.739.000 

С^ (позиции 377 до 380) 1.739.000 

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 

381 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.520.000 
382 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
383 01-- 2 Литии примања на обвинителот и замениците 2.344.000 
384 01-- 2 Надоместок за дежурства 100.000 4.164.000 

Се (позиции 381 до 384) 4.164.000 

3. Окружно јавно обвинителство — Штип 
385 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 382.000 
386 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 100.000 
387 01--2 Лични примања на обвинителот и замениците 529.000 
388 01-- 2 Надоместок за дежурства 80.000 1.091.000 

Се (позиции 385 до 383) 1.091.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 377 до 388) 6.994.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.800.000 
За посебни намени 4.194.000 

ВКУПНО: 6.994.000 

РАЗДЕЛ 41 - РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

389 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 830.000 
390 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 120.000 
391 01--2 Лични примања на судиите 1.060.000 2.010.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 389 до 391) 2.010.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 950.000 
За посебни намени 1.060.000 

ВКУПНО: 2.010.000 
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РАЗДЕЛ 42 - КАЗНЕНО -ПОПРАВИТЕ ЛЕН ДОМ 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

ИДРИЗОВО 

392 08 Лични доходи во редовната дејност 8.060.000 
393 08 Материјални расходи во редовната дејност 250.000 
394 08 Посебни материјални трошоци 9.000.000 
395 08 Лични доходи 176.000 
396 08 Надоместок за спровод на осудени лица 100.000 17.586.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 392 до 396) 17.586.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

8.310.000 
9.276.000 

17.586.000 

РАЗДЕЛ 43 - ВОСПИТНО - ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ - ТЕТОВО 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
397 08 Лични доходи во редовната дејност 
398 08 Материјални расходи во редовната дејност 
399 08 Лични доходи 
400 08 Посебни материјални трошоци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 397 до 400) 

2.303.000 
500.000 
200.000 

1.100.000 4.103.000 
4.103.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.803.000 
1.300.000 
4.103.000 

РАЗДЕЛ 44 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД 
НА МАКЕДОНИЈА 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

401 03 Лични доходи во редовната дејност 2.450.000 
402 03 Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 1.430.000 
403 03 ЈЃични примања на избраните лица 2.852.000 
404 03 Дотација на Конференцијата на општествената ак-

тивност на жените од Македонија 437.000 
405 03 Финансирање на Програмата на општествените орга-

низации, друштва, здруженија и сојузи 9.000.000 
406 03 Дотација на весникот „Нова Македонија" 12.075.000 
407 03 Дотација на весникот „Флака е влазнимит" 5.175.000 
408 03 Дотација на весникот „Бирлик" 4.025.000 
409 03 Дотација на весникот „Остен" 1.242.000 
410 03 Дотација на весникот „Трудбеник" 1.111.000 
411 03 Дотација на списанието „Просветена жена" 1.350.000 
412 03 Дотација на билтенот на општествено-политичките ор-

ганизации на СРМ 400.000 
413 03 Дотација на другата издавачка дејност 2.500.000 
414 03 Набавка на опрема 200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 401 до 414) 44.247.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.880.000 
За посебни намени 40.367.000 

ВКУПНО: 44.247.000 

РАЗДЕЛ 45 - ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА 
КОМУНИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

415 03 Лични доходи во редовната дејност 6.608.000 
416 03 Материјални расходи во редовната дејност 2.400.000 
417 03 Лични примања на избраните лица 3.000.000 
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418 03 Набавка на опрема 300.000 
419 03 Средства за партиципација на весникот „Комунист" 910.000 13.218.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 415 до 419) -- - 13,218.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 9.008.000 
За посебни намени 4.210.000 

ВКУПНО: 13.218.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.225.000 
За посебни намени 1.200.000 

РАЗДЕЛ 46 - СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 
- РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

420 03 Лични доходи во редовната дејност 825.000 
421 03 Материјални расходи во редовната дејност 400.000 
422 03 Лични примања на избраните лица 1.200.000^^ ^2.425.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 420 до 422) """ 2.425.000 

ВКУПНО: 2.425.000 

РАЗДЕЛ 47 - СОЈУЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ И ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 
- РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

423 03 Лични доходи во редовната дејност 336.000 
424 03 Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 350.000 
425 03 Лични примања на избраните лица 360.000 

РАЗДЕЛ 48 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДО-
НИЈА 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

^ 1.046.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 423 до 425) ^ ^ 1.046.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 686.000 
За посебни намени 360.000 ВКУПНО: 1.046.000 

426 03 Лични доходи во редовната дејност 1.200.000 
427 03 Материјални и функционални расходи во редовната 

дејност 850.000 
428 03 Лични примања на избраните лица 1.022.000 
429 03 Ден на младоста 830.000 
430 03 За марксистичко образование 120.000 
431 03 Дотација на весникот „Млад Борец" 1.880.000 
432 03 Дотација на весникот „Студентски збор" 1.300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 426 до 432) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.050.000 
За посебни намени 5.152.000 

ВКУПНО: 7.202.000 

7.202.000 
7.202.000 

РАЗДЕЛ 49 - МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

433 03 Лични доходи во редовната дејност 661.000 
434 03 Материјални расходи во редовната дејност 700.000 
435 03 Дотација на списанието „Македонија" 1.100.000^^^^^2.461.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 433 до 435) 2.461.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 50 - РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБР-
ЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
Поддржување на определени инвестициони зафати во 
сгопанско-недоволно развиени општини во Репу-
бликата 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 436 до 439) 

436 
437 
438 

439 

0 1 — 1 
0 1 — 1 
0 1 — 2 

04—1 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.361.000 
1.100.000 
2.461.000 

366.000 
90.000 

168.000 

10.000.000 

456.000 
10.168.000 

624.000 

10.000.000 
10.624.000 

10.624.000 

Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Со одобрувањето на Завршната сметка на Ре-

публичкиот буџет за 1976 година не престанува 
дисциплинската, материјалната и кривичната од-
говорност на наредбодавачот и сметкополагачот 

за незаконското користење и располагање со сред-
ствата одобрени со Републичкиот буџет за 1976 
година. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1976 година, 

488. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

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

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Републичкиот буџет за 
1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
декември 1975 година. 

Број 06-3464 
26 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

на 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот буџет за 1975 го-

дина („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 27/75), 
во член 1, став 1 износот на вкупните приходи 
„3.105.473.000" се заменува со износот „3.045.293.500", 
а износот на вкупните расходи „3.105.473.000" се за-
менува со износот „3.045.293.500". 

Член 2 
По член 12 се додава нов член кој гласи: 

,,Член 12-а 
Приходите што ќе се остварат во месец јануа-

ри 1976 година, а се однесуваат на 1975 година, ќе 
служат за намирување на расходите на Републич-
киот буџет за 1975 година". 

Член 3 
Во член 13, во „Билансот на приходите и на 

општиот распоред на приходите на Републичкиот 
буџет за 1975 година", во делот ,Д — Приходи" се 
вршат следниве измени и дополнувања: 

1) Во „Видот 1 — Данок на доход и данок од 
личен доход", во сметката „11 — Данок на доход", 
износот „158.870.000" се заменува со износот 
„98.870.000", во сметката „12 — Данок на личен до-
ход од работа помала од полното работно време 
под одредени услови и од работа на пензионерите" 
износот „20.000.000" се заменува со износот 
„12.000.000", а износот на видот на приходите 
„214.030.000" се заменува со износот „146.030.000". 

2) Во „Видот 2 — Данок на промет, данок на 
имот и на приходи од имот", во сметката „21 — 
Основен данок на промет на производи", износот 
„1.736.637,500" се заменува со износот „1.606.637.500", 
во сметката „22 — Посебен републички данок на 
промет на производи", износот „264.605.000" се за-
менува со износот „254.605.000", а износот на видот 
на приходите „2.001.242.500" се заменува со износот 
„1.861.242.500". 

3) Во „Видот 5 — Приходи на органите и дру-
ги приходи", по сметката 62 се додава нова смет-
ка која гласи: „62-а — Средства од разликата на 
каматата на Народната банка по Завршната смет-
ка за 1974 година со износ од „65.641.000", а изно-
сот на видот на приходите „11.500.000" се заменува 
со износот „77.141.000". 



29 декември 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

4) Во „Видот 6 .— Приходи од други општес-
твено-политички заедници", во сметката „73 — До-
полнителни средства од федерацијата", износот 
„800.991.000" се заменува со износот „789.291.000", 
во сметката „73 — Дополнителни средства по ос-
нов на обврски од поранешни години", износот 
„44.103.000" се заменува со износот „137.892.000", а 
износот на видот на приходите „845.094.000" се за-
менува со износот „927.273.000". 

5) Во ставката „Вкупно приходи за распоред 
(видови 1 до 6)", износот „3.105.473.500" се замену-
ва со износот „3.045.293.500". 

Во делот „II — Општ распоред на приходите" 
се вршат следниве измени: 

1. Во ставката „01 — Дејност на органите на 
општествено-политичките заедници", во распоред-
ната група „01 — 1 Средства за редовна дејност" 
износот „183.184.500" се заменува со износот 
„183.084.500", во распоредната група „01 — 2 Сред-
ства за посебни намени", износот „147.880.000" се 
заменува со износот „146.090.000", а вкупниот износ 
на дејноста 01 — „331.064.500", се заменува со из-
носот „329.174.500", на двете места. 

2) Во ставката „04 — Нестопански инвестиции" 
во распоредната група „04 — 1 Средства за теков-
ни вложувања", износот „214.357.000" се заменува 
со износот „196.147.000", а вкупниот износ на деј-
носта 04 „214.637.000" се заменува со износот 
„196.427.000" на двете места. 

3) Во ставката „12 — Придонеси на буџетите 
на други општествено-политички заедници", во 
распоредната група „12 Придонес за финансирање 
потребите на федерацијата", износот „1.522.065.000" 
се заменува со износот „1.486.200.000", а вкупниот 
износ на дејноста 12 „1.522.065.000" се заменува со 
износот „1.486.200.000" на двете места. 

4) Во ставката „16 — Инвестиции во стопан-
ството", во распоредната група „16—2 Средства за 
компензации, премии, регреси и надоместоци", из-
носот „86.130.000" се заменува со износот „84.130.000", 
а вкупниот износ на дејноста 16 „86.130.000" се заме-
нува со износот „84.130.000" на двете места. 

5) Во ставката „17 — Тековна буџетска резер-
ва и обврски од поранешни години", во распоред^ 
ната група „17—1 Тековна буџетска резерва", из-
носот „10.400.000" се заменува со износот „8.185.000", 
а вкупниот износ на дејноста 17 „12.428.195" се за-
менува со износот „10.213.195" на двете места. 

6) Во ставката „Вкупно распоредени приходи 
(01 до 18)" износот „3.105.173.500" се заменува со 
износот „3.045.293.500". 

Член 4 
Во член 24 се вршат следниве измени: 
1) Во „Раздел 3 — Извршен совет на Собрание-

то на СР Македонија", во Глава 3 — Секретари-
јат за кадровски прашања" во основната намена 
„01 — Дејност на органите на општествено-поли-
тичките заедници", во позицијата 49 — распоредна 
група „01—2 Надоместок на лични примања на 
лицата на работа во сојузните органи на управата 
на кои им истекол мандатот и трошоци за подгот-
вување на кадри за работа во сојузната управа и 
во органите од областа на надворешната политика" 
износот „900.000" се заменува со износот „520.000", 
во позицијата 50, распоредна група „01—2 Трошо-
ци за оформување на картотека" износот „100.000" 
се брише, вкупниот износ на Глава 3 (позиции 46 
до 50), „1.975.000" се заменува со износот „1.495.000" 
на двете места. 

Вкупниот износ на Раздел 3 (позиции 27 до 56) 
„59.274.000" се заменува со „58.794.000", а во „Река-
питулацијата на Разделот износот за посебни на-
мени „46.278.000" се заменува со износот „45.798.000", 
и вкупниот износ „59.274.000" се заменува со из-
носот „58.794.000". 

2) Во „Раздел 16 — Републички секретаријат 
за индустрија и трговија" во основната намена 
„01 — Дејност на органите на општествено-поли-
тичките заедници", во позицијата 184, распоредна 

група „01—2 Лични примања на именуваните ли-
ца", износот „1.668.000" се заменува со износот 
„1.548.000". 

Вкупниот износ на Раздел 16 (позиции 182 до 
190) „6.107.000" се заменува со износот „5.987.000" 
на двете места, а во „Рекапитулацијата на разде-
лот" износот за посебни намени „2.448.000" се за-
менува со износот „2.328.000" и во вкупниот износ 
„6.107.000" се заменува со износот „5.987.000". 

3), Во „Раздел 18 — Републички секретаријат 
за економски односи со странство", во основната 
намена „01 — Дејност на органите на општествено-
политичките заедници" во позицијата 200, распо-
р е д и група „01—2 Лични примања на именувани 
лица", износот „383.000" се заменува со износот 
„283.000". 

Вкупниот износ на Раздел 18 (позиции 198 до 
202) „1.853.000" се заменува со износот „1.753.000" 
на двете места, а во „Рекапитулацијата на разде-
лот" износот за посебни намени „503.000" се заме-
нува со износот „403.000" и во вкупниот износ 
„1.853.000" се заменува со износот „1.753.000". 

4) Во „Раздел 19 — Републички секретаријат 
за земјоделство и шумарство", во основната наме-
на „16 — Интервенции во стопанството", во пози-
цијата 211, распоредна група „16—2 Премии за мле-
ко" износот „18.000.000" се заменува со износот 
„16.000.000", а износот на основната намена 
„49.130.000" се заменува со износот „47.130.000". 

Вкупниот износ на Раздел 19 (позиции 203 до 
217) „56.703.000" се заменува со износот „54.703.000", 
а во „Рекапитулаџијата на разделот", износот за 
посебни намени „53.285.000" се заменува со износот 
„51.285.000" и вкупниот износ „56.703.000" се заме-
нува со износот „54.703.000". 

5) Во „Раздел 26 — Републичка геодетска уп-
рава", во основната намена „04 — Нестопански ин-
вестиции", во позицијата 264, распоредна група 
„04—1 Средства за набавка на механографски сис-
тем", износот „2.210.000" се брише на двете места. 

Вкупниот износ на Разделот 26 (позиции 258 
до 264) „14.401.000" се заменува со износот 
„12.191.000", а во „Рекапитулацијата на разделот" 
износот за посебни намени „3.520.000" се заменува 
со износот „1.310.000" и вкупниот износ „14.401.000'' 
се заменува со износот „12.191.000". 

6) Во „Раздел 28 — Републички завод за ста-
тистика", во основната намена „01 — Дејност на 
органите на општествено-политичките заедници", 
во позицијата 280, распоредна група 01—2 „Нови 
статистички истражувања", износот „165.000" се за-
менува со износот „35.000", а износот на основната 
намена „13.001.000" се заменува со износот „12.871.000". 

Вкупниот износ на Раздел 28 (позиции 270 до 
284) „13.921.000" се заменува со износот „13.799.000", 
а во „Рекапитулациј ата на разделот" износот за 
посебни намени „4.041.000" се заменува со износот 
„3.911.000" и вкупниот износ „13.921.000" се замену-
ва со износот „13.799.000". 

7) Во „Раздел 30 — Републички хидрометео-
ролошки завод", во основната намена „01 — Деј-
ност на органите на општествено политичките за-
едници", во позицијата 292, распоредна група „01 
—1 Материјални расходи во редовната дејност" из-
носот „1.112.000" се заменува со износот „1.012.000", 
а износот на основната намена „8.210.000" се заме-
нува со износот „8.110.000". 

Вкупниот износ на Раздел 30 (позиции 291 до 
303) „14.298.000" се заменува со износот „14.198.000", 
а во „Рекапитулацијата на разделот" износот за 
редовна дејност „6.709.000" се заменува со износот 
„6.609.000" и вкупниот износ „14.298.000" се замену-
ва со износот „14.198.000". 

8) Во „Раздел 48 — Дополнителни средства и 
котизација", во основната намена „12 — Придонес 
на буџетите на други општествено-политички за-

Бр. 46 - Стр. 873 
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едници", во позицијата 413, распоредна група „12—1 
Обврски по користен заем од федерацијата" изно-
сот „35.865.000" се брише, а износот на основната 
намена „1.522.065.000" се заменува со износот 
„1.486.200.000". 

Вкупниот износ на Раздел 48 (позиции 412 до 
477) „2.212.043.000" се заменува со износот 
„2.176.178.000", а во „Рекапитулаџијата на разделот" 
вкупниот износ „2.212.043.000" се заменува со изно-
сот „2.176.178.000" на двете места. 

9) Во „Раздел 50 — Нераспоредени средства", 
во основната намена „01 — Дејност на органите на 
општествено-политичките заедници" во позицијата 
483, распоредна група „01—2 За студии на репуб-
личките органи", износот „2.000.000" се заменува со 
износот „1.040.000", а износот на основната намена 
„5.000.000" се заменува со износот „4.040.000". 

Во основната намена „17 — Тековна буџетска 
резерва и обврски од поранешни години", во по-
зицијата 486, распоредна група „17 — 1 — Сред-
ства за формирање на нови органи во Републи-
ката", износот „4.000.000" се заменува со износот 
„1.785.000", а износот на основната намена 
„12.428.195" се заменува со износот „10.213.195". 

Вкупниот износ на Раздел 50 (позиции 482 до 
488) „22.011.195" се заменува со износот „18.836.195", 
а во „Рекапитулацијата на разделот" вкупниот из-
нос „22.011.195" се заменува со износот „18.836.195" 
на двете места. 

10) Во Раздел 51 — Посебна сметка за несто-
пански инвестиции", во основната намена „04 - -
Нестопански инвестиции", во позицијата 489, рас-
пореди група „04 — 1 — За изградба и опремува-
ње на објекти што се од општ интерес на Репуб-
ликата", износот „156.845.000" се заменува со из-
носот „140.845.000" на двете места. 

Вкупниот износ на Разделот 51 (позиција 489) 
и во „Рекапитулацијата на разделот „156.845.000" 
се заменува со износот „140.845.000". 

Член 5 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

489. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ТРАГАНИТЕ 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3467 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

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

КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ", број 45/72, 
45/73, 9/74 и 48/74 год.), членот 3 се менува и гласи: 

„Републичкиот данок од земјоделска дејност, 
што се обложува според катастарскиот приход, се 
плаќа за: 

— обврзниците на кои земјоделската дејност 
им е единствено занимање по стапка 
од 4,5%; и 

— обврзниците на кои земјоделската дејност 
не им е единствено занимање по стапка 
од 25%. 

Републичкиот данок од земјоделска дејност 
што се обложува според стварниот доход, се пла-
ќа за: 

—- обврзниците на кои земјоделската дејност 
им е единствено занимање по стапка од 
1,5%; и 

— обврзниците на кои земјоделската дејност 
не им е единствено занимање по стапка 
од 9%." 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Републичкиот данок на вкупниот приход на 

граѓаните од редовните лични доходи по основ на 
единствено занимање (лични доходи од редовно 
работно место, самостојно вршење на земјоделска, 
стопанска и нестопанска дејност или авторски 
права), се плаќа по следните стапки: 

Ако основицата Се плаќа данок На основица 
на данокот изне- (износ и стапка) над 

сува динари 

Обврзниците на данокот на вкупниот приход 
на граѓаните кои, покрај редовните лични доходи 
од став 1 од овој член оствариле дополнителни 
приходи од други извори што подлежат на плаќа-
ње на данок по основ на вкупниот приход на гра-
ѓаните, плаќаат зголемен данок кој е сразмерен 
на процентот на учеството на дополнителните при-
ходи во вкупните приходи остварени во текот на 
годината. 

Процентот за зголемување на данокот се утвр-
дува во цели броеви со заокружување на децима-
лите и тоа децималот до 0,50, се брише, а деци-
малот над 0,50 се заокружува на повисок процент. 
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Член 3 
По членот 4 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 4-а 
Стапките на данокот на вкупниот приход на 

граѓаните од член 2 на овој закон, во случаите 
кога се поповолни за обврзниците, се применуваат 
и при облогот на данокот за 1975 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1976 година. 

490. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

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

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3466 
26 декември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, с.р. 

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

КОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за даноците на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73 и 
48/74), по член 2, се додава нов член, кој гласи: 

„Член 2-а 

Општините ги усогласуваат обврските за пла-
ќање на даноците, а особено стапките и паушал-
ните износи на даноците, со склучување на меѓу-
општински договор. 

Иницијатива за меѓуопштинско договарање по-
кренуваат собранијата на општините, а може да 
покрене и Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија." 

Член 2 
Во член 31, став 1, по точка 6 се додаваат три 

нови точки, кои гласат: 
„7. регресот за организирана општествена ис-

храна; 
8. паушалот што претставува материјален тро-

шок, пропишан односно утврден со самоуправна 
спогодба; и 

9. отпратнините на воените лица и надоместо-
ците на новопроизведените офицери и подофи-
цери за набавка на облека." 

Член 3 

Во член 35, по точка 15 се додаваат шест нови 
точки, кои гласат: 

„16. на надоместоците што ги примаат члено-
вите на академиите на науките и уметностите; 

17. на отпратнините што се исплатуваат на 
работниците кои одат во пензија во висина што е 
утврдена со општествен договор односно самоуп-
равна спогодба; 

18. на надоместоците за време на воена вежба 
во ЈНА и во единиците на територијалната одбра-
на и тоа на граѓаните кои не се вработени; 

19. на разликата во висината на личниот до-
ход односно пензијата и сл. до висината на прима-
њата односно платата што според чинот за време 
на воена вежба им припаѓа на резервните подо-
фицер^ офицери, односно воени службеници; 

20. на надоместоците на припадниците на ци-
вилната заштита и другите лица што не се вра-
ботени во врска со извршувањето на обврските 
што произлегуваат од прописите за народната од-
брана и за заштитата од елементарни непогоди; и 

21. на регресот за користење на годишен од-
мор." 

Член 4 

Во член 46 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Општината може да пропише данок од зем-
јоделство на приходите од земјиште или дел од 
земјиште да се плаќа според стварниот доход, ако 
тие приходи произлегуваат од одделни земјодел-
ски култури кои петкратно го надминуваат ка-
тастарскиот приход. 

Основицата на данокот од земјоделство, во 
смисла на претходниот став, ја сочинуваат вкуп-
ните приходи остварени во текот на годината за 
која се врши облогот со данокот, намалени за тро-
шоците што биле нужни за остварување на тие 
приходи." 

Член 5 

По член 46 се додава нов член, кој гласи: 
„Член 46-а 

При утврдувањето на вкупните приходи кога 
данокот од земјоделство се плаќа според ствар-
ниот доход (член 46, став 2 и 3) односно при утвр-
дувањето на нужните трошоци соодветно се при-
менуваат одредбите за утврдување на вкупниот 
приход и трошоците на работењето за данокот од 
самостојно вршење на стопанска дејност. 

Органот за приходи на општината, надлежен 
за облогот, при утврдувањето на приходите од-
носно трошоците може да користи и просечни 
приходи или трошоци на работењето по единица 
површина од организации на здружениот труд 
што се занимаваат со земјоделска дејност." 

Член 6 

Во член 53, став 1, по точка 5 се додаваат две 
нови точки, кои гласат: 

„6. ниви во ридско-планински подрачја кои се 
затревени со едногодишни или повеќегодишни 
крмни култури односно нивни смески; и 

7. ниви од VII и VIII класа во ридско-пла-
нински подрачја." 

Член 7 
Во член 54, став 1, по точка 3 се додава нова 

точка, која гласи: 
„4. даночните обврзници на данокот од земјо-

делство од пограничните ридско-планински под-
рачја, чиј катастарски приход не надминува 5.000 
динари, доколку земјоделството им е главно за-
нимање." 

По став 3 се додава нов став, кој гласи: 
„Ослободувањата од став 1 на овој член за 

даночните обврзници кои данокот го плаќаат спо-
ред стварниот доход (член 46, став 2 и 3) се зго-
лемуваат петкратно." 
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Член 8 

Во член 56, став 1, зборовите: „од V до VIII 
класа" се заменуваат со зборовите: „од V и VI 
класа." 

Член 9 

Членот 57 се менува и гласи: 
„Како катастарски општини во ридско-пла-

нински подрачја, во смисла на член 53, 54 и 56, се 
сметаат катастарските . општини каде што повеќе 
од две третини од обработливото земјоделско зем-
јиште е од VI, VII и VIII класа. 

Катастарските општини во ридско-планински-
те подрачја, во смисла на претходниот став од овој. 
член, ги определува општината." 

Член 10 

Во член 64, по ставот 7 се додава нов став, кој 
гласи: 

„Стапките на републичкиот и општинскиот да-
нок од земјоделство за обврзниците кои данокот 
го плаќаат според стварниот доход, се посебни и 
пониски." 

Член 11 

По член 65 се додаваат пет нови членови, кои 
гласат: 

„Член 65-а 

При облогот со данок од земјоделство на об-
врзниците — учесници во НОВ и во Илинденското 
востание, на кои земјоделството им е главно за-
нимање, им се дава олеснување во вид на нама-
лување на данокот и тоа: на учесниците од 1941 
година и Илинденското востание — 50%; на учес-
ниците од 1942 година — 40%; на учесниците од 
1943 година — 30%; и на учесниците до 9 септем-
ври од 1944 година — 20%. 

Член 65-6 

Старечките домаќинства, кои немаат способни 
членови за работа, можат да се ослободат од пла-
ќање на данок од земјоделство доколку дадат пис-
мена согласност пред надлежниот орган на општи-
ната дека по смртта на даночниот обврзник од-
носно членовите на домаќинството земјиштето ќе 
премине во општествена сопственост. 

На даночните обврзници од претходниот став 
им се отпишува и должниот данок од земјодел-
ство. 

Под старечко домаќинство, во смисла на став 1 
од овој член, се подразбира домаќинство кое нема 
помлади членови од 60 години — мажи, односно 
55 години — жени. 

Член 65-в 

На даночните обврзници на данокот од зем-
јоделство, кои средствата за работа и својот труд 
ги здружуваат или трајно соработуваат со земјо-
делска задруга или организација на здружен труд, 
при што го задржуваат правото на сопственост на 
здружените средства, им се намалува данокот до 
50% за секоја обложна година за која со договор 
се воспоставени такви односи. 

Се смета дека се воспоставени договорни од-
носи во смисла на претходниот став, кога даноч-
ниот обврзник својот труд и средствата на тру-
дот ги здружил во земјоделска задруга или во ос-
новна организација на здружен труд или пресмет-
ковна единица за кооперација во организација на 
здружен труд, при што со неа остварува трајна 
и долгорочна соработка, како и да има склучено 
писмен договор. за заедничко работење и ^одлу -
чување во распределбата на заеднички остваре-
ниот доход. 

Условите, критериумите и висината за нама-
лување на данокот, во зависност од степенот на 
здружувањето — соработката односно остварените 
приходи од тоа, ги пропишува општината. 

Земјоделската задруга односно организацијата 
на здружениот труд во случај на раскинување на 
договорот за здружување е должна да го извести 
органот за приходи на општината во рок од 15 
дена од денот на раскинувањето на договорот. 

Член 65-г 

Данок од земјоделство не се плаќа за земји-
штето што даночните обврзници го здружуваат 
заедно со својот труд во земјоделска задруга или 
друга организација на здружениот труд при што 
го задржуваат правото на сопственост на тоа зем-
јиште, согласно со склучениот договор за здружу-
вање и статутот на задругата и тоа се додека 
траат тие односи. 

Престанувањето на условите за ослободување 
од плаќање на данок од земјоделство од претход-
ниот став, даночните обврзници и земјоделската 
задруга или друга организација на здружениот 
труд се должни во рок од 15 дена да го пријават 
на органот за приходи на општината. 

Член 65-д 
На даночните обврзници на данокот од земјо-

делство, на кои земјоделството им е единствено 
занимање, кои ќе набават средства за производ-
ство во земјоделството, заради подобра обработка 
на земјиштето, а чија поединечна вредност изне-
сува над 20.000 динари, даночната основица за таа 
година им се намалува во висина на вредноста на 
набавените средства. 

Доколку средствата од претходниот став се 
отуѓат за време од 3 години од денот на набавка-
та, даночниот обврзник што го користел ослобо-
дувањето дополнително ќе се задолжи со соодвет-
ниот данок. 

Отуѓувањето на средствата даночниот обврз-
ник е должен да го пријави на органот за при-
ходи на општината во рок од 15 дена од денот на 
отуѓувањето." 

Член 12 

Во член 69, пред бројката „54", се додаваат 
зборовите: „53, точка 6", а по бројката „65", се до-
даваат зборовите: „65-а, 65-в, 65-г и 65-д". 

Ставот 2 се брише. 

Член 13 

Во член 72, по точка 7 се додава нова точка, 
која гласи: 

„8. собирање на отпадоци". 

Член 14 

Член 80 се менува и гласи: 
„Обврзниците кои данокот од стопанската деј-

ност го плаќаат според стварниот доход, должни 
се да водат работни книги и тоа: 

1. книга на приходи и расходи водат даноч-
ните обврзници од следните дејности: месарска и 
колбасичарска, производство на леб, производство 
на бели печива, печење и мелење на кафе и суро-
гат^ изработка на предмети од пластични маси и 
вештачки смоли и ѕидаро-фасадерска. 

2. книга — признаници водат даночните обврз-
ници од дејностите: браварска, лимарска, метало-
стругарска, механичарска, машинобраварска, авто-
механичарска, автобраварска, прецизно-механичар-
ска, леарска, автолимарска, електроинсталатерска, 
електромеханичарска, столарска, вулканизерска, 
миење и подмачкување на моторни возила, инста-
латерска за водовод и канализација, хемиско чис-
тење, молерска и фарбарска и терацерска. 
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Општината обврската за водење на работни 
книги може да ја прошири и на други дејности. 

Освен за обврзниците од став 1 и 2 на овој 
член, водење на работни книги може да се уста-
нови и по барање на обврзникот". 

Член 15 
Во член 81-ставот 1 се брише. 
Во став 2 зборовите: „по исклучок од претход-

ниот став" се бришат. 

Член 16 
Во член 90, став 1, точката 2 се менува и 

гласи: 
„2. на обврзниците кои имаат на обучување уче-

ници во стопанството односно вработени работни-
ци, данокот им се намалува по 5% од обложени-
от данок за секој ученик односно вработен работ-
ник, а најмногу до 40%". 

Во став 2, по зборовите: „ученикот", се дода-
ваат зборовите: „односно работникот". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„При облог со данок од занаетчиска дејност на 

обврзниците учесниците во НОВ и Илинденското 
востание, им се дава олеснување во вид на нама-
лување на данокот, и тоа: на учесниците од 1941 го-
дина и Илинденското востание 50%, на учесниците 
од 1942 — 40%, на учесниците од 1943 - 30%, и 
на учесниците до 9 септември 1944 година — 20%. 

Член 17 
По член 90, се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 90-а 
На даночните обврзници на данок од стопан-

ската дејност, кои данокот го плаќаат според ства-
рен доход, основицата на данокот од самостојно 
вршење на стопанска дејност им се намалува за 
делот од доходот (чистиот приход) издвоен над 
20.000 динари за набавка на основни средства, со 
кои врз современа техничка основа се придоне-
сува за зголемување на производството и на про-
дуктивноста на трудот. 

Намалувањето па основицата, во смисла на 
претходниот став, се врши доколку се исполнети 
следните услови: стопанската дејност обврзникот 
да ја врши како редовно и трајно занимање, за 
извршената набавка на основните средства да при-
ложи соодветна документација, работните книги 
обврзникот да ги водел редовно и да се прифате-
ни од органот за приходи како основа за оданочу-
вање. 

Доколку набавените основни средства се оту-
ѓат за време од 3 години од денот на набавката, 
даночниот обврзник што го користел олеснувањето 
дополнително се задолжува со соодветниот данок. 
Отуѓувањето на средствата даночниот обврзник е 
должен да го пријави на органот за приходи на 
општината во рок од 15 дена од денот на отуѓува-
њето. 

Член 90-6 
Општината може да ги ослободи од плаќање 

на данок од стопанска дејност обврзниците на кои 
даночната основица (чистиот приход) им е утвр-
дена во висина до годишниот гарантиран личен 
доход во стопанството на Републиката и доколку 
стопанската дејност им е главно занимање". 

Член 18 
По член 111 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 111-а 
Данок од авторски права не се плаќа на при-

ходите од продажба на патенти и технички уна-
предувања на организациите на здружениот труд 
или на други организации во земјата". 

Член 19 

Во член 157 се додава нов став, кој гласи: 
„Под комби — возила се подразбира комбини-

раните патнички возила и фургоните, без оглед 
за која намена се регистрирани". 

Член 20 
Во член 164, став 1, зборовите: „за 35.000 ди-

нари" се заменуваат со зборовите: „за износот на 
двократниот просечен годишен личен доход во Ре-
публиката, пресметан врз податоците од Републич-
киот завод за статистика и за годината во која се 
врши облогот на данокот. 

Во став 2 зборовите: „од 35.000 динари" се за-
менуваат со зборовите: „од двократниот просечен 
годишен личен доход во Републиката", а зборови-
те: „за 7.000 динари" се заменуваат со зборовите: 
„за износ во висина на годишниот гарантиран ли-
чен доход во Републиката." 

По став 3 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„На даночниот обврзник на данокот на вкуп-
ниот приход на граѓаните кој плаќа алиментација 
за издржување на малолетни деца и деца на ре-
довно школување како и на други членови на по-
тесното семејство, кои според законот е должен да 
ги издржува, ќе му се намали даночната основица 
За износот на платената алиментација утврдена со 
судска одлука, спогодба или заверена изјава на 
примателот на издршката или неговиот старател. 

На даночните обврзници на данокот на вкуп-
ниот приход на граѓаните уживатели на пензија 
— носители на „Партизанска споменица од 1941 
година", даночната основица им се намалува, пок-
рај износите од став 2, 3 и 4 на овој член, и за из-
носот на разликата од пензијата добиена по овој 
основ и редовната пензија (15%)". 

Досегашниот став 4 станува став 6, а ставот 5 
се брише. 

Член 21 
Во член 166 се додава нов став, кој гласи: 
„Обврзниците на данокот на вкупниот приход 

на граѓаните кои остваруваат дополнителни при-
ходи надвор од работното место односно редовното 
вршење на стопанска и нестопанска дејност, пла-
ќаат зголемен данок." 

Член 22 
Во член 169, во вториот ред, по зборовите: „од 

земјоделство", се додаваат зборовите: „кои дано-
кот го плаќаат според катастарскиот приход." 

Член 23 
Во член 179, по став 2, се додава нов став, кој 

гласи: 
„Стручните служби на самоуправните интерес-

ни заедници за здравството и здравственото осигу-
рување и пензиското и инвалидското осигурување, 
доколку органот за приходи на општината го вр-
ши облогот на придонесите, се должни најдоцна 
до 15 февруари во годината за која се врши обло-
гот да достават списоци на обврзниците на придо-
несите со потребните податоци." 

Ставот 3 станува став 4, а зборот: ,.списокот" 
се заменува со зборот: „списоците". 

Член 24 
По член 196, се додава нов член кој гласи: 

„Член 196-а 
Првостепено решение, кое е конечно во управ-

ната постапка, може да се поништи по право на 
надзор во рок од 6 месеци, од денот кога реше-
нието станало конечно во управната постапка, до-
колку основицата на данокот е утврдена спротив-
но на прописите или на основицата не се приме-
нети односните стапки. 



Стр. 878 -. Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 декември 1975 

Во смисла на претходниот став, ќе се смета 
дека основицата за облог на данокот е утврдена 
спротивно на прописите, особено: ако вкупните 
приходи се утврдени без проверка на податоците 
пријавени од страна на обврзникот односно без 
соодветна постапка за облог, ако вкупните прихо-
ди се утврдени во помал износ од износот што 
требало да се утврди според расположливите по-
датоци, ако трошоците се признати без докази или 
во поголем износ од износот за кој постојат дока-
зи, односно во поголем износ од износот пријавен 
во даночната пријава, или се признати трошоци 
кои според законот не се признаваат како нужни 
трошоци." 

Член 25 

Членот 197 се менува и гласи: 
„Надлежниот орган за приходи на општината, 

кој располага со податоци дека граѓанин има не-
пријавен доход односно приход за обложување со 
данок, ќе поведе посебна постапка за обложување 
со данок на тој доход односно приход. 

Ако во посебната постапка за облог со данок 
се утврди дека граѓанинот има непријавен доход 
односно приход за оданочување, надлежниот орган 
за приходи на општината ќе донесе решение со кое 
ќе ја утврди висината на необложениот доход, од-
носно приход и ќе изврши облог на данокот." 

Член 26 

Членовите од 198 до 201 се бришат. 

Член 27 

Членот 202 се менува и гласи: 
„На вкупно утврдениот непријавен доход од-

носно приход, даночниот обврзник се задолжува 
со данок по стапка од 50%. 

Доколку редовната стапка за односниот данок 
е поголема од 50%, таа се зголемува за десет про-
центни поени". 

Член 28 
Членовите од 203 до 204-а се бришат. 

Член 29 
Во член 220, по став 1, се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Даноците можат да се плаќаат и со стасани 

обврзници од заеми издадени од федерацијата, Ре-
публиката и општините. При плаќањето на дано-
ците со обврзници се дава намалување на дано-
кот од 6% од номиналната вредност на обврзни-
ците. 

Републичкиот секретар за финансии, за начи-
нот на плаќањето на даноците, во смисла на прет-
ходниот став, може да донесе поблиски прописи". 

Досегашниот став 2 станува став 4, а ставот 
3 станува став 5. 

Член 30 
Во член 223, по став 1, се додава нов став кој 

гласи: 
„На износот на данокот односно аконтацијата 

на данокот што ќе се плати пред рокот на стаса-
носта се дава 10% намалување од стасаниот да-
нок — аконтација на данокот." 

Член 31 
Во член 290, став 1, во точка 3, точката и за-

пирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „или не издава признаница, а во точ-
ка 5 точката и запирката се заменуваат со за-
пирка и се додаваат зборовите: „олеснување или 
намалување". 

Во став 2, по бројката „2", се додава бројката 
„3" и запирка. 

Ставот 3 се брише. 

Член 32 
Во член 300, во точка 2, точката и запирката 

се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: 
„односно список на обврзниците на придонесите." 

Член 33 
По исклучок од член 11 од овој закон, Репуб-

ликата и општините прописите за стапките на 
даноците за 1976 година ќе ги донесат најдоцна до 
28 февруари 1976 година. 

Роковите за извршување на облогот со даноци 
предвидени со член 186 од овој закон се продол-
жуваат за два месеци. 

Член 34 
Се овластува Законодавно - правната комиси-

ја на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Зако-
нот за даноците на граѓаните. 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", освен одред-
бите од член 20 и член 21, кои ќе се применуваат 
од 1 јануари 1975 година. 

491. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕС-

НУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за стапките на данокот на доход на организа-
циите на здружениот труд и за даночните олес-
нувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3465 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИ-
ТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧ-

НИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 9/74, 20/74 и 27/75), во член 1 
стапката „3%" се заменува со „1%". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1976 година. 



29 декември 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

492. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-

ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за утврдување на стапките на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените ре-
публики и САП Косово, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
декември 1975 година. 

Број 06-3487 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП 

КОСОВО 

Член 1 
Во Законот за утврдување на стапките на 

задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените ре-
публики и САП Косово („Службен весник на 
СРМ", бр. 42/71, 4/72 и45/72), во членот 1, бројот 
„1975" се заменува со бројот „1976". 

Член 2 
По членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 
„По исклучок, за 1975 година стапките од чле-

нот 2 на овој закон се зголемуваат за 20%". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

493. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 - 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за подготовките за донесување на Општес-
твениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од 1976 — 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
декември 1975 година. 

Број 06-3462 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВ-
КИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 до 1980 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за подготовките за донесување 

на Општествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот од 1976 до 1980 
година („Службен весник на СРМ" бр. 17/74) во 
член 3 зборовите: „до 1 декември 1975 година" се 
заменуваат со зборовите: „најдоцна до 15 мај 1976! 
година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

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

494. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за судските такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3459 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ 
ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за судските такси („Службен вес-

ник на СРМ" број 46/72), во член 62 во првиот ред 
наместо „20%" се става „30%", а во третиот ред 
зборовите: „до 1975 година" се заменуваат со „1980 
година". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. I. 1976 година. 
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495. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 до 

1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на сто-
пански недоволно развиените краишта во перио-
дот од 1976 до 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено политичкиот собор, одржани на 26 
декември 1975 година. 

Број 06-3458 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 до 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат стопански недо-

волно развиените краишта во СР Македонија. 

Член 2 
Како стопански недоволно развиени краишта 

се сметаат подрачјата на општините: Берово, Ма-
кедонски Брод, Виница, Гостивар, Дебар, Демир 
Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Круше-
во, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

496. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ГРАНИЦИ ВО КОИ ОПШТИНИТЕ МОЖАТ 
ДА ПРОПИШАТ СТАПКИ НА ПОСЕБНИОТ ОП-
ШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ ЗА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за определување на граници во кои општи-
ните можат да пропишат стапки на посебниот оп-
штински данок на промет за определени производи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе -на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3457 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГРАНИЦИ ВО КОИ ОПШТИНИТЕ 
МОЖАТ ДА ПРОПИШАТ СТАПКИ НА ПОСЕБ-
НИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Законот за определување на граници во 

кои општините можат да пропишат стапки на по-
себниот општински данок на промет за определе-
ни производи („Службен весник на СРМ", број 
34/75), во член 2, зборовите: „до 31 декември 1975 
година" се заменуваат со зборовите: „1975 година 
до 30 јуни 1976 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

497. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

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

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
Се прогласува Законот за изменување на За-

конот за изменување и дополнување на Законот 
за посебниот данок на промет на производи, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3456 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
СЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет на произ-
води и услуги („Службен весник на СРМ", бр. 
34/75), во член 3 зборовите: „до 31 декември 1975 
година" се заменуваат со зборовите: „1975 година 
до 30 јуни 1976 година". 
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Член 2 

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

498. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за финансирање на мер-
ките за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1975 
година. 

Број 06-3455 
26 декември 1975 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Собранието на СРМ, н а Претседателството 

Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА УНАП-
РЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО 

Член 1 
Со овој закон се уредува финансирањето на 

мерките за унапредување на индивидуалното зем-
јоделство. 

Член 2 
Средствата за финансирање на мерките за уна-

предување на индивидуалното земјоделство се 
обезбедуваат во републичкиот буџет. 

Член 3 
Средствата од член 2 на овој закон ќе се ко-

ристат според финансиската програма за финан-
сирање на мерките за унапредување на индивиду-
алното земјоделство (финансиска програма). 

Финансиската програма од претходниот став, 
по предлог од Извршниот совет на Собранието на 
СРМ (Извршен совет), ја донесува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија (Собрание). 

Член 4 
За извршување на финансиската програма се 

формира Совет за унапредување на индивидуално-
то земјоделство (Совет). Советот го сочинуваат 
претседател и 34 членови, кои по предлог од Из-
вршниот совет, ги именува Собранието од редот 
на делегатите во Собранието и од заинтересира-
ните органи, организации и заедници. 

За членови на Советот може да бидат имену-
вани и општествени, научни и стручни работници. 

Член 5 
Стручните и административните работи на Со-

ветот ги врши Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Советот го претставува и застапува претседа-
телот на Советот. 

Наредбодавач за извршување на финансиска-
та програма е претседателот на Советот. 

Член 6 

Советот за својата работа донесува деловник. 

Член 7 

Средства за финансирање на мерките за уна-
предување на индивидуалното земјоделство се ко-
ристат, пред се, за: 

1. интензивирање на индивидуалното земјодел-
ско производство, преку субвенционирање на мер-
ки кои претставуваат стимул за применување на 
современи агро и зоо мерки, а особено: 

— за вештачко осеменување на крави; 
— водење на матично книговодство во сточар-

ството; 
—- набавка на квалитетни машки и други рас-

плодници (бикови, овни, нерези, назимици), како 
и пчелни сандаци; 

—- набавка на квалитетен семенски материјал 
од високо приносни сорти и квалитетен овошен и 
лозов посадочен материјал; 

— изведување на производствени демонстратив-
ни опити со примена на современа агротехника 
(фито и зоомерки, исхрана, нови техничко техно-
лошки решенија и сл.); 

2. бенефицирање на каматата на инвестицио-
ните кредити пласирани во индивидуалното зем-
јоделство. 

Член 8 

Корисници на средствата од овој закон можат 
да бидат општините, соодветните самоуправни ин-
тересни заедници, заинтересираните организации 
на здружениот труд, стручните служби за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство и други 
организации кои учествуваат во спроведувањето 
на мерките за унапредување на индивидуалното 
земјоделство. 

Член 9 

Средствата од член 2 на овој закон можат да 
се користат доколку корисниците обезбедат соп-
ствено учество во висина од 50%. Учеството на ко-
рисниците од недоволно развиените општини из-
несува најмалку 30%. 

По исклучок од претходниот став, средствата 
можат да се користат без учество: за финансира-
ње на Републичката стручна служба, за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство, за публи-
кување на посебни стручни изданија и публику-
вање на стручни теми и стручни совети за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, из-
ложби, смотри, како и други стручни работи што 
се вршат на ниво на Републиката, а се од интерес 
за повеќе или сите општини. 

Член 10 

Средствата од финансиската програма на ко-
рисниците им се даваат без обврска на враќање. 

Член 11 

Средствата од финансиската програма се ко-
ристат врз основа на договор што го склучува Со-
ветот и корисниците на средствата. 

Член 12 

За извршување на финансиската програма за 
унапредување на индивидуалното земјоделство Со-
ветот донесува завршна сметка, што ја одобрува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 
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Член 13 
Непотрошените средства предвидени со финан-

сиската програма за тековната календарска годи-
на се пренесуваат во наредната година. 

Средствата од претходниот став првенствено 
служат за намирување на ненамирените обврски и 
за неизвршените задачи и мерки од претходната 
година. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1976 година. 

499. 
Врз основа на член 163 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
број 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74, 46/75), републич-
киот секретар за финансии во согласност со ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈО-

ДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на стварниот при-
ход од земјоделска дејност за 1975 година изне-
сува 5,3. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 08-3093/1 Републички секретар 
29 декември 1975 година за финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, с.р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 171, страна 332, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Интерпромет" — трговско прет-
пријатие за промет со универзални стоки на голе-
мо и мало - Скопје - ООЗТ „Кале" - Скопје 
— Деловна единица — продавница „Женска мода" 
во Скопје, ул. „Казанџиска" бб, без својство на 
правно лице. Предмет на работењето на продав-
ницата е вршење промет на мало на кратка тек-
стилна стока. 

Продавницата е основана од „Интерпромет' - -
трговско претпријатие за промет со универзални 
стоки на големо и мало — Скопје — ООЗТ „Кале" 
— Скопје, со одлуката на собирот одржан на 21. III. 
1973 година. 

Раководител на продавницата е Марија Шутов-
ска. 

Деловната единица — продавница „Женска мо-
да" — Скопје, ул. „Казанџиска" бб ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 898/73 од 28. И. 1974 година. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 669, страна 307, книга VIII е запи-
шано под фирма: Деловно здружение за полјодел-
ство и механизација „Агромакедонија" експорт-
импорт — Скопје — Филијала — Скопје — Де-
ловна единица — стовариште во Скопје, ул. „Илин-
денска" бр. 41, без својство на правно лице. Пред-
мет на работењето на стовариштето е промет со 
електро-материјали и санитарна керамика. 

Стовариштето е основано од Деловното здру-
жение за полјоделство и механизација „Агромаке-
донија" — експорт-импорт — Скопје — Филијала 
во Скопје, со одлуката на Извршниот одбор на 
здружението од одржаната седница на 16. П. 1973 
година. 

Раководител на стовариштето е Ивановски Ри-
сто. 

Деловната единица — стовариште во Скопје, 
ул. „Илинденска" бр. 41 ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува Здружението, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 773/73 од 7. III. 1974 година. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 272, страна 705, книга I е запишано 
следното продавницата во Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 2, на Вараждинската текстилна индус-
трија „Вартекс" — Вараждин, согласно изводот од 
заклучокот на работничкиот совет на Вараждин-
скиот текстилен комбинат — Вараждин, број 224 
од 20. XI. 1973 година, се преселува од ул. „Мар-
шал Тито" бр. 2 во „Трговски центар" во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1678/73 од 28. II. 1974 година. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1195, страна 1023, книга V е запи-
шано следното: Според член 12 од Самоуправната 
спогодба на „Котекс" — експорт-импорт — Сплит 
— ООЗТ — Стовариште за текстилна и крзнена 
стока и кожна галантерија во Скопје, ул. „27 
Март" бр. 7 е предвидено дека обавувањето на 
книговодството и книговодствените услуги за поод-
делни ООЗТ на кои е потребно, како и водењето на 
книговодството за работната организација да се 
обавува како заедничка работа на ниво на работна 
организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 665/73 од 27. II. 1974 година. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1409, страна 518, книга VI е запи-
шано следното: Тасевски Димче, досегашен в. д. 
директор на Столарско-стаклорезачката задруга 
„Јавор" - Скопје, населба Лисиче, ул. „54" бб и 
ул. „49" бб, согласно со одлуката на задружниот 
совет од одржаната седница на 13. I. 1972 г. број 26 
од 17. I. 1972 година се назначува за директор и 
во иднина на оваа должност ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува задругата, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 1462/73 од 28. II. 1974 година. (122) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 678, страна 871, книга III е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на орга-
низациите на здружен труд Вишата школа за па-
тен сообраќај — Загреб — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице, со посебна 
жиро-сметка — Центар за вонредни студии — 
Скопје при Деловното здружение на претпријатија 
„Македонија — транспорт" — Скопје, во просто-
риите на Автосообраќајниот центар, согласно изво-
дот од одлуките на управниот одбор на Деловното 
здружение „Македонија — транспорт" — Скопје, 
содржани во записникот од седницата одржана на 
30. VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1218/73 од 6. III. 1974 година. (124) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 231, страна 39, книга III е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Свилар-
окиот комбинат „Нонча Камишова" — Титов Ве-
лес — Митев Петар, директор на сектор за про-
дажба, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност со решението на 
Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова" — Ти-
тов Велес, број 4515 од 22. X. 1973 година. 

За потписници на споменатиот комбинат во ид-
нина остануваат старите регистрирани и тоа: Дав-
чев Ангел, директор на стопанско-сметководниот 
сектор, Трајков Данчо, директор на општиот сек-
тор, Димитрие Попов, директор на план и органи-
зација, Гошевски Петре, шеф на стопанско-сметко-
водниот сектор, Митко Добревски ,директор, БРТ-
симовски Димче, директор на набавка, и Колевски 
Томислав, директор на производен сектор. 

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

бр. 1531/73 од 28. II. 1974 година. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 545, страна 153, книга III е запи-
шано следното :Се брише од регистарот на органи-
зациите на здружен труд Самостојната организаци-
ја на здружен труд, без својство на правно лице 
— бифе во село Извор, Титоввелешко, на Фудбал-
скиот клуб „Рудар", село Извор, Титоввелешко, со-
гласно одлуката на Управниот одбор на Фудбал-
скиот клуб „Рудар", село Извор, Титоввелешко, од 
одржаната седница на 15. XII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1750/73 од 28. П. 1974 година. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр.. 1223, страна 24, книга VII е запи-
шано следното: На досегашниот потписник на 
Електро-инсталатерската механичка услужна за-
друга „Напон" — Скопје Петар Трајановски, ди-
ректор, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност со одлуката на со-
бирот на работните луѓе на задругата бр. 64 од 22. 

II. 1974 година. 
За нов потписник на Електро-инсталатерската 

механичка услужна задруга „Напон" — Скопје, со 
горенаведената одлука се назначува Тодор Геор-
гиевски, директор, кој задругата во иднина ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето. 

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

бр. 360 од 13. III. 1974 година. (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1239, страна 121, книга VII е запи-
шано следното: Се бришат од регистарот на орга-
низациите на здружен труд од рег. бр. 1239, стра-
на 535, книга VI продавниците: бр. 13 во Гостивар, 
на ул. „Мајор Чеде Филиповски" бр. 2 и во Скоп-
је на улица „Београдска" број 100 на „Интекс" - -
здружено претпријатие на памучната индустрија 
— Скопје, Организација во состав — Памучна ин-
дустрија „Македонка" — Штип, Организација на 
здружен труд со својство на правно лице „Нов 
дом" — Штип, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на Организацијата на здружен труд 
„Нов дом" — Штип, со својство на правно лице 
број 1-7-73 од 5. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 548/73 од 19. III. 1974 година. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, стра-
на 503, книга II е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Братство единство" — село Горно Ли-

сиче — Деловна единица — Продавница број 7 во 
Скопје, пазар „Тафталиџе", без својство на правно 
лице. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Братство единство", село Горно Лисиче, со 
одлуката на работничкиот совет број 02-927 од 4. 
V. 1973 година од одржаната седница на 10. IV. 
1973 година. 

Раководител на продавницата е Оливера М и -
ковска. 

Деловната единица — продавница број 7 во 
Скопје, пазар „Тафталиџе", без својство на правно 
лице, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
задругата, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 374 од 18. III. 1974 година. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1651, страна 336, книга VIII е запи-
шана под фирма: Занаетчиска изолатерска задру-
га „Изо Скопје" — Скопје, ул. „Ѓорче Петров" -
пат за Лафома. Предмет на работењето на задру-
гата е вршење на изолатерска дејност. 

Задругата е основана од членовите: Арсение 
Боевиќ, Глигор Андоновски, Радиша Илиќ, Пре-
драг Михајловски, Никола Јосевски, Миливоје 
Мариновиќ, Славе Костовски, Душко Геразов, 
Стојче Касовски и Мирче Јанковски, согласно за-
писникот на основачкото собрание од 26. ХП. 1973 
година. 

Раководител на задругата е Никола Лосевски, 
в. д. управник. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Занаетчиската изолатерска задруга „Изо Скоп-

је" — Скопје, ул. „Ѓорче Петров" — пат за Ла-
фома, е конституирана на 26. XII. 1973 година, со-
гласно записникот од основачкото собрание. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 336 од 19. III. 1974 година. (145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 108, стра-
на 753, книга I е запишано следното: Досегашниот 
в. д. директор на Земјоделската задруга „Вардар", 
село Форино, Гостиварско, Дервиши Бекир, е раз-
решен од должност со решението на спомнатата 
задруга број 01-27/4 од 4. IV. 1974 година и на ис-
тиот му престанува правото за потпишување. 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање на потписникот на Земјоделската задруга 
„Вардар" — село Форино, Гостиварско, Сулејман 
Џафери, бидејќи е разрешен од должност со од-
луката на задругата број 01-27/5 од 4. IV. 1974 го-
дина. 

За нови потписници. на Земјоделската задруга 
„Вардар" — село Форино, Гостиварско, со одлуката 
на споменатата задруга број 01-27/5 од 5. IV. 1974 
година се назначени следните лица: Рамиз Лимани, 
директор и Силјановски Симе, шеф на сметковод-
ството, кои задругата во иднина ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Селими Зулкуфли. 

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

бр. 87 од 19. IV. 1974 година. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 77, страна 300, книга VIII е запи-
шано следното: На досегашните потписници на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје — Погон за стопанисување со шуми — Ки-
чево и тоа: Синадин Илиески в. д. директор и Ду-
шан Божиноски, директор на економско-финанси-
ската служба, им престанува правото за потпишу-
вање со одлуката на работничкиот совет број 02-114 
од 19. III. 1974 година. 
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За в. д. директор на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје — Погон за сто-
панисување со шуми — Кичево е назначен со 
одлуката на работничкиот совет број 02-117 од 19. 

III. 1974 година инженер Лазар Пејоски, кој погонот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 520 од 22. IV. 1974 година. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1329, страна 213, книга VI е запи-
шано следното :Дејноста на Градскиот трговски 
центар (во изградба) — Скопје, согласно одлуката 
на Деловниот одбор на Градскиот трговски центар 
- Скопје, број 1205 од 27. XI. 1972 година, во ид-
нина се проширува и со: модни ревии, реклама и 
пропаганда, диско клуб (ноќен клуб), угостителство 
и туризам и снег бар. 

Од Окружниот стопански суд . во Скопје, Фз4. 
бр. 470 од 18. IV. 1974 година. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1577, страна 349, книга VII е запиша-
но следното: Досегашниот шеф на претставништво-
то во Скопје — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице, ул. „Цветан Димов" бб, 
барака 4, соба број 6, Бутел П, со магацин за от-
куп и промет и продавница на улица „Пазарче" 
— Драчево, населба Драчево, на Земјоделската за-
друга „Преспа" — село Љубојно Куртевски Христо 
е разрешен од должност со одлуката на задруж-
ниот совет, број 129/1 од 26. Ш. 1974 год. на истиот 
му престанува правото за потпишување. 

За в. д. шеф на горецитираното претставништ-
во во Скопје — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице, улица „Цветан Ди-
мов" бб, барака 4, соба број 6, Бутел II, со мага-
цин за откуп и промет и продавница на улица „Па-
зарче" — Драчево, населба Драчево, на Земјодел-
ската задруга „Преспа" — село Љубојно, е назна-
чен со решението број 619/1 од 17. XI. 1973 година 
Лазо Караколевски, кој во иднина истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето. 

Обврската пред банакта е со еден потписник. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 407 од 8„ V. 1974 година. (167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружел 
труд, рег. бр. 900, страна 5, книга V е запишана 
како членка Градежното претпријатие „Трудбеник" 
од Охрид, на Деловното здружение Инженеринг 
организација „Македонија-инвест" — Скопје. 

Сите законски обврски и обврските од дого-
ворот за основање на Деловното здружение се од-
несуваат и на новата членка на деловното здру-
жение. 

Членството на оваа членка почнува од 1. ХП. 
1972 година,. 

Ова решение судот го донесе врз основа на 
увидот на Одлуката на управниот одбор на Де-
ловното здружение инженеринг организација „Ма-
кедонија-инвест" — Скопје од 27. XI. 1972 година 
со која дополнително го прими Градежното прет-
пријатие „Трудбеник" од Охрид како член кој ги 
признава сите одредби од договорот за основање на 
деловното здружение. 

Од Окрз^жниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 22/73 од 29. IV. 1974 год. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на 482, книга II е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Прогрес" од Горче Петров — Деловна 

единица — Продавница во Скопје, ул. „250" бр. 35. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на прехранбени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прогрес" — Ѓорче Петров, со одлуката на 
задружниот совет од одржаната седница на 3. II. 
1972 година. 

Раководител на продавницата е Милошевски 
Бошко. 

Деловната единица — продавница ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува задругата, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1175/73 од 13. V. 1974 година. (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд ,рег. бр. 490, страна 183, книга VII е запи-
шано следното: На досегашните потписници на 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје и тоа: 
Христов Страшо, директор, Киро Атанаски комер-
цијално-финансиски директор и Сергеј Чернинец, 
технички директор, им престанува правото ^а пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За генерален директор на Рудници и железар-
ница „Скопје" — Скопје е назначен со решението 
на Собранието на град Скопје, број 07-5505 од 28. 
П. 1974 година инженер Стојан Маткалиев, кој ле-
тата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, ич 
границите на овластувањето. 

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

бр. 373 од 10. V. 1974 година. (17(5' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 669, страна 308, книга VIII е из-
вршена пренотација на одлуката за организирање 
на Основната организација на здружен труд, со 
седиште во Добој, во состав на работната органи-
зација Деловно здружение „Агромакедонија" екс-
порт-импорт — Скопје, да се запише следната 
промена: 

На досегашниот овластен потписник на Основ-
ната организација на здружен труд — Филијала 
Добој Терзимехик Тахир му престанува правото 
за потпишување. 

За нов овластен потписник на Основната орга-
низација на здружен труд — Филијала Добој во 
состав на работната организација Деловно здру-
жение „Агромакедонија" експорт-импорт — Скоп-
је се назначува М и т и ч Горѓе — виши комерција-
лен референт, да ја потпишува финансиската до-
кументација пред банката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 627 од 10. VI. 1974 година. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 335, страна 423, книга VII е запи-
шано следното: на досегашните потписници на 
„Пролетер" — автотранспортно претпријатие за 
превоз на патници и стока — Скопје, под присил-
на управа, и тоа: Панговски Илија Крсто, приси-
лен управник и претседател на Одборот на при-
силната управа и Сековски Ташко Јован им прес-
танува правото за потпишување, согласно реше-
нието на Собранието на општината на град Скоп-
је, бр. 07-5905 од 15. III. 1974 година. 

За нов потписник на „Пролетер" — автотранс-
п о р т ^ претпријатие за превоз на патници и стока 
— Скопје, под присилна управа, е назначен со 
решението на Собранието на град Скопје, број 
07-5905 од 15. III. 1974 година, Вељановски Киро 
кој истото во иднина ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Димитриј евиќ Де-
симир Слободан, в. д. финансиски директор. 

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

бр. 415 и 416 од 21. III. 1974 година. (136) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 25, стра-
на 401, книга II е запишано следното: Седиштето 
на Земјоделската задруга „Иво Рибар — Лола" — 
село Нова Брезница, Скопско, согласно одлуката 
на собирот на работните луѓе на работната заедни-
ца на задругата број 73/1 од 19. III. 1974 година од 
одржаната седница на 8. XI. 1973 година како и 
решението на Собранието на град Скопје — Одде-
ление за инспекции Уп. бр. 12-29429 од 9. I. 1973 
година, се преместува во село Ракотинци, Скопско. 

Исто така и фирмата на Земјоделската задру-
га „Иво Рибар — Лола" — село Нова Брезница, 
Скопско, согласно горенаведената одлука во идни-
на се менува и гласи: Земјоделска задруга „Иво 
Рибар — Лола", село Ракотинци, Скопско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 472 од 26. III. 1974 година. (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 834, страна 999, книга III е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Гра-
дежно-занаетчиската задруга „Изградба" — Скопје 
Тодоровски Борче, директор, задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во грани-
ците на овластувањето и новоназначените потпис-
ници назначени со одлуката на работничкиот совет 
број 03-1163/11 од 20. III. 1974 година и тоа: Стоја-
нов Веле, заменик директор, Набаков Владимир и 
Цоковски Васил. 

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

бр. 429 од 5. IV. 1974 година. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 210, стра-
на 513, книга VI е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Три борца", село Бразда, Скопско. 
Предмет на работењето на задругата е: 

— производство на земјоделски, овоштарски и 
други земјоделски производи на сопствени повр-
шини, површини земени под закуп и на површи-
ни во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители и стопански организации; 

— врши доработка, сортирање и пакување, пре-
работка и ускладиштување на земјоделски, сто-
чарски и други производи, произведени од сопстве-
но производство, во кооперација со индивидуални-
те земјоделски производители и откупени од ин-
дивидуалните земјоделски производители; 

— врши откуп и промет на земјоделско, гради-
нарско, овоштарско, лозарско, сточарско и друго 
производство од сопствени површини и стада и 
од индивидуалните и други земјоделски произво-
дители; 

— врши откуп и промет на сите видови жив 
добиток и живина, месо, јајца, млеко и млечни 
производи од сопствено стадо и од индивидуалните 
земјоделски производители; 

— врши откуп на сурова кожа и волна; 
— организира тов на сите видови добиток и 

живина на сопствени површини како и во коопе-
рација со индивидуалните земјоделски производи-
тели; 

— организира и врши заштита од болести и 
штетници на сите видови земјоделско и сточарско 
производство како и добиток од сопствени стада 
и на индиридуалните земјоделски производители; 

— ги снабдува индивидуалните земјоделски 
производители со сите видови семенски материјал; 

— врши снабдување на индивидуалните земјо-
делски производители со сите видови репродукцио-
нен материјал, добиточна храна и заштитни сред-
ства, како и на сите видови земјоделски машини и 
алат и други средства за работа; 

— врши промет и снабдување на индивидуал-
ните земјоделски производители со колонијални, 
индустриски и други стоки за широка потрошу-
вачка; 

— произведува и врши промет со леб и бели 
печива; 

— врши услуги со сите видови земјоделски ма-
шини на индивидуалните земјоделски производи-
тели и работни организации; 

— врши транспорт со сопствени транспортни 
средства (моторни возила) на сите видови стоки 
и производи на индивидуалните земјоделски про-
изводители и работни организации; 

— врши промет со земјоделска механизација; 
— организира домашна ракотворба и работа 

на СИЦ; 
— врши штедно-кредитни работи според про-

писи. 
Задругата е основана од членовите на задруга-

та: Борис С. Доклевски, Санде П. Пејковски, Киро 
В. Пејковски, Пеце Б. Данчевски, Душко В. Пејков, 
Владо Б. Перковски, Недељко С. Петковски, Нико-
ла Т. Славковски, Филип С. Данчевски, Благоја 
A. Димовски, Геро Петковски, Никче С. Петров-
ски, Љубе Б. Бошковски, Санде К. Доклевски, Сто-
јан П. Пршевски, Љубе С. Стевковски, Јован Б. 
Пршевски, Ѓорѓи Ј. Симоновски, Стојко С. Слав-
ковски, Живко Ј. Јовчевски, Петко Јовчевски, Мла-
ден С. Пршевски, Крсто Т. Славковски, Алексан-
дар И. Поповски, Миливоје С. Стефановски, Душ-
ко Јовчевски, Велко Касевски, Благоја Јанкулов-
ски, Јордан Л. Рајчевски, Младен К. Русевски, Пе-
ро Ј. Томашевски, Никудин Томашевски, Мирко 
B. Блажевски, Драган Ј. Јовчевски, Стојко С. 
Пејковски, Велимир Ушковски, Стојан Живковски, 
Боро Г. Томашевски, Милан И. Шишковски, Мла-
ден Пижевски, Стоилко Пејковски, Младен Симо-
новски, Илија Стањиковски и Томислав Златков, 
согласно одлуката од основачкото собрание, доне-
сена на 30. XII. 1973 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
Данчевски Петар, в. д. директор и Владо Леј-
ковски. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претседател на привремениот задружен совет 

е Велимир Ушковски, член на задругата, а заме-
ник претседател е Драган Јовчевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167 од 5. IV. 1974 година. (146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 471, страна 549, книга III е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Топилни-
цата за цинк и олово во основање „Злетово" — 
Титов Велес, Љубен Бабунски, шеф на сметковод-
ството, му престанува правото за потпишување со 
одлуката на советот на Топилницата за цинк и 
олово „Злетово" — во основање — Титов Велес, 
бр. 02-1322 од 5. III. 1974 година, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За нов потписник на Тополницата за цинк и 
олово — во основање „Злетово" — Титов Велес е 
назначена со горенаведената одлука на советот на 
Топилницата Татјана Тасева, финансиски дирек-
тор, која во иднина истата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со старите регистрирани потписници: Јонче 
Котески, директор, Тумбов ѓорѓи, комерцијален 
директор и Ивановски Стојче, директор на општ 
сектор. 

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

бр. 445 од 29. III 1974 година. (151) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 209, стра-
на 510, книга II е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Кожланка" — село Кожле, Скоп-
ско. Седиште на дирекцијата е во Скопје, ул. 
„12 ударна бригада" бб. Предмет на работењето на 
задругата е производство на сите видови земјодел-
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ски производи: житарица градинарство, овоштар-
ство, лозарство, живинарство, сточарство, услуги 
од занаетчиски дејности и промет на големо и ма-
ло на сите напреднаведени производи. 

Задругата е основана од членовите: Точевска 
Вита, Наумовски Стеван, Крстевски Трајче, Ма-
невски М. МЈилче, Славковски Добре, Таневски 
Стојко, Митевски Илија, Наумовски Славко, Пет-
ровски Тоде Петровски Панче, Андоновски Трај-
ко, Петровски Ѓоре, Алексовски Јован, Арсовски 
Атанас, Христовски Александар, Здравковски Јор-
дан, Алексовски Раде, Алексовски Никола, Арсов-
ски Ане, Маневски Тодор, Василевски Вукашин, 
Маневска Пандура, Василевски Војо, Василевски 
Таско, Андреевски Круме, Михајловски Трајан, Ја-
невски Никола, Добревски Војислав, Димитровски 
Ангелче, Василевски Видоја, Добревски Трајче и 
Алексовски Дончо, согласно записникот од осно-
вачкото собрание на 16. XI. 1971 година. 

В. д. управник на задругата е Јаневски Перо. 
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 

раздолжуваат, во границите на овластувањето, Ја-
невски Перо, в. д. управник и Петрески Ѓоре, прет-
седател. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Членови на деловниот одбор се: Маневски 

Милче, Петровски Тоде, Добревски Јордан, Нау-
мовски Стеван, Василевски Таско, Добревски Трај-
че и Јаневски Перо. Претседател на деловниот од-
бор е Добревски Трајче. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 516/73 од 5. IV. 1974 година. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1567, страна 338, книга VIII е запи-
шано следното: На досегашните потписници на 
Занаетчиската задруга „Ваташа" — Ѓорче Петров 
и тоа: Исмаил Зајадин, в. д. директор и Попов 
Ристо им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должноста со одлуката на 
работната заедница број 27 од 9. IV. 1974 година. 

За нов директор на задругата со горенаведена-
та одлука е назначен Живко Илиевски, кој во 
иднина задругата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Матев Ми-
те и Здравко Лазарев. 

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

бр. 477 и 418/74. (156) 

„Пелистер" — Битола, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд, поради присоединување 
кон Работната организација „Макотекс" — увоз-
извоз - Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието на Окружниот стопански суд — Скопје, Фи. 
бр. 1090/73 од 6. XII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 512/74. (324) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 6. III. 1974 година, рег. бр. 353,-15, е запи-
шано следното: Се овластува Милојко Алампиос-
ки, шеф на сметководството, покрај досегашниот 
потписник Милорад Андреески, директор, да ја 
потпишува ООЗТ — трговија „Бушова чешма" — 
Македонски Брод, во состав на ДИК „Црн Бор" — 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 306/74. (325) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
7. VI. 1974 година, рег. бр. 1/56, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „7 
Ноември" број 224 на Земјоделската задруга „Ра-
шанец", село Прентов Мост, Охридско. Предмет на 
работењето на продавницата е промет на мало со 
мешани индустриски и земјоделско-прехранбени 
продукти. 

Раководител на продавницата е Ристевска Вос-
кресија. 

Продавницата е основана од Земјоделската 
задруга „Рашанец" — село Прентов Мост, со одлу-
ката на задружниот совет број 01-179/4 од 23. VIII. 
1973 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 678/74. (327) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
19. VI. 1974 год., рег. бр. 72/55, книга I е запишано 
следното: Му престанува овластувањето на Стојче 
Дилевски да ја потпишува Земјоделската задруга 
,,Кајмакчалан" — село Бач, Битолско. 

Се овластува Ставревски Пере, шеф на смет-
ководството, покрај досегашниот потписник То-
шевски Димитар, директор, да ја потпишува за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 691/74. ^ ^ ^ ^ (322) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
20. VI. 1974 година, рег. бр. 5/58, книга И е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Козаровски Илија, досегашен в. 
д. директор на Земјоделската задруга „Сапунџица", 
село Нижеполе, Битолско. 

Се овластува Зисовски Атанас, директор, пок-
рај досегашниот потписник Котевска С. Горица, да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 694/74. „ ^ „ ^ „ „ ^ (323) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд,, на 29. III. 1974 година, рег. бр. 165/55, книга 
I е запишано следното: Фабриката за трикотажа 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
7. VI. 1974 година, рег. бр. 1/56, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лескоец, Ох-
ридско, на Земјоделската задруга „Рашанец" -
село Прентов Мост. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мешана стока. 

Раководител на продавницата е Желеска Мил-
ка. 

Продавницата е основана од Земјоделската зад-
руга „Рашанец" — село Прентов Мост, со одлу-
ката на задружниот совет бр. 01-179/4 од 23. VIII. 
1973 год. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 679/74. (328) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 26. XII. 1973 година, рег. бр. 19/71 и 15/61, 
книга II е запишано под фирма: Заедничко одмо-
ралиште „Андон Дуков" — Охрид. Одморалиште-
то ќе работи по одредбите на Законот за основање 
и работа на одморалиштата („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 26/58). Покрај угостителските услуги што ги 
врши на своите членови, ќе врши и угостителски 
услуги и на трети лица кои немаат свои капаци-
тети во одморалиштето. 

Одморалиштето е основано со издвојувањето 
на Заедничкото одморалиште „Андон Дуков" — 
Охрид, од составот на „Палас" — Охрид, со одлу-
ката на работната заедница „Андон Дуков", бр. 
01-22/2. 

Одморалиштето ќе го потпишува Илија Кан-
тарџи, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 525/73. (329) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. VIII. 1974 
година, рег. бр. 7/72, е запишано следното: Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Охрид престана со својата работа и се брише 
од регистарот на установите кој го води овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 781/74. (330) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
27. VI. 1974 година, рег. бр. 25/55, книга III е за-
пишано следното: Се симнува присилната управа 
над Земјоделската задруга „Трајче Дојниноски", 
село Белчишта, Охридско. 

За директор на задругата е назначен Лаза-
рески Ѓоре, кој е овластен да ја потпишува. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на задружниот совет, бр. 181 од 2. X. 1973 
година и решението на Собранието на општината 
Охрид, бр. 01-3078 од 19. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 187/74. (331) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
12. VIII. 1974 година, рег. бр. 25/55, книга III е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделската задруга „Трајче Дојчинови" — село 
Белчишта, уште со: вршење промет на големо и 
мало со мешани индустриски стоки, градежни ма-
теријали, производство на вар и експлоатација на 
камен. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од задружниот совет на Земјоделската задру-
га „Трајче Дојчинови" — село Белчишта, бр. 146 
од 19. II. 1974 г. и решението на Одделението за 
инспекциски служби на Собранието на општи-
ната Охрид. Уп. бр. 04-590 од 11. IV. 1974 г. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 570/74. (332) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 16. I. 1974 год., рег. бр. 37/69, книга II е 
запишано следното: Сервисот во Охрид на Здру-
жението на пензионираните работници — Охрид, 
престана со својата работа и се брише од регис-
тарот на стопанските организации кој го води овој 
суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на Извршниот одбор на Општинското здруже-
ние на пензионерите и пензионираните инвалиди 
на трудот во Охрид, бр. 8 од 9. I. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 274/74. ' (333) 

финансиската оператива, покрај досегашниот пот-
писник Цветан Шереметкоски, директор, да ја пот-
пишуваат ООЗТ — Трговија — Прилеп на ДИК 
, Црн Бор" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 307/74. (337) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 6. III. 1974 година, рег. бр. 353/74, е запи-
шано следното: Се овластуваат Љупчо Попоски, 
заменик генерален директор, Бранко Трајкоски, 
финансиски директор, Бранко Костоски, шеф на 
финансиска оператива, покрај досегашниот потпис-
ник Милан Цакоски, генарален директор, да го 
потпишуваат Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн 
Бор" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 308/74. (338) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25. II. 1974 година, рег. бр. 7/71, книга II 
е запишано под фирма: Стовариште број 1 во Ба-
ња Лука, ул. „Мичуринов трг" бб, на Овоштарска-
та задруга „Делишес" — Ресен. Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е промет со овошје и зе-
ленчук. 

Раководител на стовариштето е Јован Зелад. 
Стовариштето е основано од Овоштарската зад-

руга „Делишес" — Ресен, со одлуката од задруж-
ниот совет бр. 02-474 од 26. XI. 1973 година. 

Стовариштето ќе го потпишува истото лице 
што ја потпишува и овоштарската задруга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 482/73. (339) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 5. IX. 1974 година, рег. бр. 7/71, книга П, 
е запишана под фирма: Продавница за продажба 
на колонијална стока — Ресен, на Овоштарската 
задруга „Делишес" — Ресен. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијална 
стока. 

Раководител на продавницата е Милка То-
зиевска. 

Продавницата е основана од Овоштарската зад-
руга „Делишес" — Ресен, со одлуката на задруж-
ниот совет бр. 02-91 од 5. II. 1974 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 804/74. (340) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 14. I. 1974 година, рег. бр. 28/72, книга II 
е запишано следното: Домот на пензионерите и 
пензионираните инвалиди на трудот — Охрид, при 
Општинското здружение на пензионерите — Охрид, 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации, кој го води овој 
суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на Општинското здружение на пензионерите 
и пензионираните инвалиди на трудот — Охрид, 
бр. 7 од 9. I. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 267/74. (334) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 25. II. 1974 год., рег. бр. 40/68, книга И 
е запишано следното: Работничката менза во Ре-
сен, на Синдикалната подружница при „Југо-тутун" 
— Скопје — Организација во состав — Ресен, 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на организациите на здружен труд, кој го води 
овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на Синдикалната подружница на „Југо ту-
тун" — организација во состав — Ресен, од 21. XII. 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 186/74. (344) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 5. IV. 1974 година, рег. бр. 353-16 е запи-
шано следното: Се овластува Дудубаков Ристо, 
шеф на сметководство, Костоски Бранко, шеф на 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 31. X. 1973 година, рег. бр. 14/73, книга И 
е запишана под фирма: Живинарска фарма, во ос-
новање, со седиште во Ресен. Предмет на работе-
њето на фармата е производство на јајца, како 
основна дејност. 
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Работната организација има својство на прав-
но лице и како таква во правниот промет со т р е -
ти лица одговара самата ж и в и н а р с к а ф а р м а во 
висина на средствата со кои располага. 

Основачите на работната организација во осно-
вање, во правниот промет со трети лица солидарно 
ги сносат сите обврски што ќ е настанат о д р а б о -
тењето на ж и в и н а р с к а т а ф а р м а до денот на регис-
трацијата на истата. П о регистрацијата на ф а р -
мата, основачите солидарно учествуваат и во п о к -
ривањето на загубите што ќ е ги п о к а ж е ж и в и -
нарската ф а р м а во своето работење, на начин и 
обем у т в р д е н со посебен договор з а з а е д н и ч к о у ч е с -
тво во основање на работната организација и за 
меѓусебните односи што п р о и з л е г у в а а т од тоа, с к л у -
чен помеѓу основачите и договорот за меѓусебните 
права и обврски по основ на з а е д н и ч к о т о в л о ж у -
вање, склучен помеѓу основачите и ж и в и н а р с к а т а 
фарма. 

З а привремен и з в р ш е н орган за и з в е д у в а њ е на 
подготвителните де јствија до конституирањето на 
работната организација во о с н о в а њ е — именувано 
е лицето и н ж . М и х а ј л о Костовски. Привремениот 
и з в р ш е н орган ќе ги и з в р ш и подготвителните р а -
боти з а конституирање на работната организација 
и упис на истата во регистарот на организациите 
на з д р у ж е н труд при О к р у ж н и о т стопански с у д 
во Битола. Привремениот и з в р ш е н орган м о ж е да 
ја з а д о л ж у в а работната организација најмногу до 
износот од 100.000 дин. еднократно. П р е к у гранич-
ниот износ привремениот и з в р ш е н орган м о ж е да 
потпишува само со посебна о д л у к а на основачите. 

Основачи на работната организација во осно-
в а њ е — Ж и в и н а р с к а ф а р м а — Ресен, се: А г р о -
плод" — претпријатие за откуп и промет со стоки 
на големо и мало — Ресен , со одлуката бр. 02-250/1 
од 20. X . 1973 год. и „Југотутун" — организација 
во состав — Ресен, со о д л у к а т а број 01-806/1 од 
18. X . 1973 година. 

К а к о привремен и з в р ш е н орган на работната 
организација во основање е лицето и н ж . М и х а ј л о 
Костовски. 

Од О к р у ж н и о т стопански с у д во Битола, Фи. 
бр. 423/73,. (341) 

О к р у ж н и о т стопански с у д во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на з д р у ж е н 
труд, рег. бр. 81, страна 369, книга I е з а п и ш а н о 
следното: Б а р а њ е т о на подносителот Деловна з а -
едница „Македонија сообраќај" — Скопје с о д р ж а -
на во неговата пријава од 23. XII . 1974 год. се 
у в а ж у в а . 

В о судскиот регистар се з а п и ш у в а п р и с о е д и -
нувањето на Деловното з д р у ж е н и е „Македонија 
транспорт" од Скопје кон Деловната з а е д н и ц а „Ма-
кедонија сообраќај" — Скопје и тоа по силата на 
Законот. 

В о судскиот регистар се з а п и ш у в а престанокот 
на Деловното з д р у ж е н и е „Македонија транспорт" 
од Скопје, п о р а д и неговото п р и с о е д и н у в а њ е кон 
Деловната з а е д н и ц а „Македонија, сообраќај" од 
Скопје. 

Од О к р у ж н и о т стопански с у д во Скопје, Фи. 
бр. 1552/74 од 7. I. 1975 година. (10) 

О к р у ж н и о т стопански с у д во Скопје објавува 
д е к а во регистарот на задругите , рег. бр. 61, стра-
на 245, книга I е з а п и ш а н а п о д ф и р м а : З е м ј о д е л -
ска задруга „Братство" село Балиндол , Гостиварско 
— Деловна единица „Транспорт" во село Б а л и н -
дол, б е з својство на правно лице. П р е д м е т на р а -

ботењето на д е л о в н а т а единица е г а р а ж и р а њ е и 
о д р ж у в а њ е на транспортните средства за јавен 
превоз . 

Деловната е д и н и ц а е основана со о д л у к а т а на 
Собирот на работните л у ѓ е на З е м ј о д е л с к а т а з а д -
руга „Братство", село Б а л и н д о л , бр. 0601-295 од 
9. X I . 1973 година. 

Р а к о в о д и т е л на д е л о в н а т а единица е Голуб 
Николовски. 

Деловната е д и н и ц а „Транспорт" во село Б а л и н -
д о л ќ е ја потпишува , з а д о л ж у в а и р а з д о л ж у в а 
задругата , во границите на овластувањето . 

Од О к р у ж н и о т стопански с у д во Скопје, Фи. 
бр. 547/74 од 20. V. 1974 година. (194) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
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