
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 26 декември 1969 
С к о п ј е 

Број 43 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
2,40 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

336. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СРМ ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА 

АЕРОДРОМОТ ВО ОХРИД 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за учество на СРМ во финансирањето на модер-
низацијата на аеродромот во Охрид, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Р,епубличкиот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 
1969 година. 

Бр. 4108 
18. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА 

НА АЕРОДРОМОТ ВО ОХРИД 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во финансирањето на модер-
низацијата на аеродромот во Охрид („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/68), во член 1 износот од „7 ми-
лиони ди,нари" се заменува со износот од „11,4 ми-
лиони динари". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

337. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДНО-КРЕДИТНИТЕ 
СЛУЖБИ ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за основање и работење 
на штедно-кредитните служби при земјоделските 
организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 но-
ември 1969 година. 

Бр. 4107 
18 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДНО-
КРЕДИТНИТЕ СЛУЖБИ ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 

Штедно-кредитни служби, под условите предви-
дени со овој закон, можат да основаат земјоделски-
те и други задруги и работните организации што се 
занимаваат со земјоделско производство односно со 
одгледување и користење на шуми (земјоделски ор-
ганизации). 

Член 2 

Штедно-кредитните служби се основаат како по-
себни служби во рамките на земјоделските органи-
зации. 

Штедно-кредиггните служби се основаат со општ 
акт на земјоделската организација што с,е донесува 
според постапката за донесување на статутот. 

Штедно-кредитна служба земјоделска организа-
ција може да основа ако обезбеди емство на општи-
ната, на чие подрачје се наоѓа седиштето на орга-
низацијата, за штедните влогови што ќе ги прибира 
службата. 

Член 3 

Штедно-кредитната служба собира штедни вло-
гови и одобрува кредити. 

Член 4 

За штедните влогови во штедно-кредитната 
служба одговара земјоделската организација со сите 
свои средства. 

Член 5 

Штедно-кредитните служби работат според прин-
ципите на банкарското работење, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

Член 6 

Пред донесувањето на актот за основање на 
штедно-кредитната служба, основачот е должен да 
испита дали постојат економски! и други услови за 
успешно работење на службата и да обезбеди тех-
ничка и кадровска опременост на службата. 

Член 7 
Актот за основање на штедно-кредитната служ-

ба особено ги содржи: 
— положбата и организацијата на пггедно-кре-

дитната служба; 
— општите услови под кои се примаат штедните 

влогови и условите под кои од средствата на штед-
ните влогови можат да се даваат кредити: 

— кои посебни фондови се образуваат, начинот 
на образувањето на средствата на овие фондови, на-
мената и условите за нивно користење. 
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Член 8 

Земјоделската организација која основа штедно-
кредитна служба, формира кредитен фонд и посе-
бен резервен фонд на службата. 

Кредитниот фонд се формира од средствата што 
земјоделската организација ќе ги издвои по заврш-
ната сметка. 

Посебниот резервен фонд се формира од вишо-
кот на приходите над расходите на штедно-кредит-
ната служба и служи за обезбедување на нејзината 
ликвидност. 

Издвојувањето на средствата во посебниот ре-
зервен фонд се утврдува во процент кој не може 
да биде помал од 20/о од вишокот на приходите над 
расходите и тоа издвојување се врши се додека не 
се обезбедат средства во посебниот резервен фонд 
во износ од 10% од висината на собраните штедни 
влогови. 

Член 9 
Штеден влог к а ј штедно-кредитната служба при 

земјоделска организација може да има секој гра-
ѓанин. 

Член 10 
На вложувачот на штедниот влог штедно-кре-

дитната служба му издава штедна книшка. 
Обликот и текстот на штедната книшка го про-

пишува републичкиот секретар за финансии. 

Член 11 
Податоците за штедните влогови с,е деловна та ј -

на на земјоделската организација, а известување за 
штедните влогови по име на вложителите може да 
се даваат само по писмено барање од судот. 

Член 12 
На штедните влогови се плаќа камата. 
Висината на каматата ја утврдува земјоделска-

та организација во рамките на постојните прописи 
за банките. 

Член 13 
Каматата на штедните влогови cie пресметува и 

додава на влогот, по правило, на крајот на кален-
дарската година. 

Каматата се пресметува и исплатува веднаш 
ако вложувачот го подига целиот влог. 

Член 14 
Средствата од собраните штедни влогови, кре-

дитниот фонд и посебниот резервен фонд с,е во-
дат на посебни сметки к а ј Службата за општествено 
книговодство. 

Член 15 
Штедно-кредитната служба одобрува кредити 

за сите видови и намени, а првенствено за земјодел-
ското производство. 

Кр,едитите ги одобрува од средствата на кредит-
ниот фонд и средствата од собраните штедни вло-
гови. 

Од средствата на кредитниот фонд може да се 
одобруваат кусорочни и среднорочни кредити, а од 
средствата на собраните штедни влогови само кусо-
рочни кредити. 

Земјоделската организација со општ акт ги ут-
врдува критериумите за одобрување на кредитите. 

Член 16 

Кредитите од средствата со кои располага 
штедно-кредитната служба ги одобрува органот што 

ќе го определи земјоделската организација. 

Член 17 

Висината на каматата на кредитите ја утврдува 
земјоделската организација во рамките на постојни-
те прописи за банките. 

Член 18 
Со барателот на кредитот земјоделската органи-

зација заклучува писмен договор, Со договорот се 
утврдуваат условите за давањето и користењето на 
кредитот и други меѓусебни права и обврски на до-
говорувачите. 

Член 19 

За штедните влогови ка ј штедно-кредитните 
служби може да емчи, освен општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на земјоделската орга-
низација, и друга општеатвено-политичка заедница, 
деловна банка или друга работна организација. 

Член 20 

Социјалистичка Република Македонија емчи са-
мо за шт,едните влогови к а ј штедно-кредитните 
служби на земјоделските организации што имаат 
склучен договор за емство со деловна банка или 
штедните влогови ги осигуруваат к а ј осигурител-
ниот завод. 

Член 21 

За преземеното емство емецот заклучува пис-
мен договор со земјоделската организација, со кој 
се утврдуваат условите за презем.еното емство по 
штедните влогови. 

Член 22 

Штедно-кредитната служба изготвува финанси-
ски план и завршна сметка, кои се составни дело-
ви на финансискиот план односно на завршната 
сметка на земјоделската организација. 

Член 23 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии да дон,есе упатство за работењето на штедно -
кредитните служби во врска сјо собирањето и ко-
ристењето на штедните влогови. 

Член 24 

Надзор над работата на штедно-кредитните 
служби врши надлежниот орган на општината на 
чие подрачје се наоѓа земјоделската организација 
која има основано штедно-кредитна служба. 

Член 25 

Постојните штедно-кредитни отсеци односно 
служби на земјоделските организации се должни да 
го сообразат своето работење со одредбите на овој 
закон најдоцна шест месеци од денот на неговото 
влегување во сила. 

На работните организации што не ќе постапат 
според претходниот став, надл,ежниот орган на оп-
и т н а т а со решение ќе и го забрани работењето на 
штедно-кредитната служба. 

Член 26 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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338. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

м,енување и дополнување на Законот за републич-
ката управа, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ 

ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

I. За членови на Комитетот за туризам и уго-
стителство се именуваат: 

— Киро Јанев, претседател на Одборот за ту-
ризам на Стопанската комора — Скопје; 

— Гоко Бочкаровски, општествено-политички 
работник; 

— Нане Настев, советник во Бирото за врски со 
странство при Извршниот совет; 

— Најденко Поповски, потпретседател на Оп-
штинското собрание — Охрид; 

— Живко Василевски, член на Извршниот од-
бор на Р,епубличката конференција на 
ССРНМ; 

— Киро Велјановски, претседател на Туристич-
киот сојуз — Скопје; 

— Заре Лазаревски, претседател на Смучарски-
от сојуз на Македонија; 

— д-р Митко Панов, професор на Природно-
математички факултет во Скопје; 

— Анастас Костојчиповски, претседател на Оп-
штинското собрание — Струга; 

— Перо Трпеновски, директор на Бирото за мла-
дински туризам — Скопје; 

— Кочо Тулевски, претседател на Општинското 
собрание — Тетово; 

— Голуб Чинго, претседател на Туристичкиот 
сојуз во Охрид. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4173 
17. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

339. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за републич-
ката управа, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборит,е и именувањата, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 ,декември 1969 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ 

ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

I. За членови на Комитетот за надворешна тр-
говија се именуваат: 

— Зафир Сарафов, директор на сектор во „Ин-
теримпекс" — Скопје; 

— Данчо Шутурков, директор на сектор во „Ма-
ке дониј а-ту тун" — Скопје; 

— Љубе Трајковски, директор на сектор во „Те-
текс" — Тетово; 

— Митко Ангеловски, директор на сектор во 
„Технометал" — Скопје; 

— Јонче Този, заменик на генералниот директор 
на увозно-извозното претпријатие „Вардар" 
— Скопје; 

— Благоја Зотевски, секретар на С,екретарија-
тот за економски односи со странство при 
Стопанската комора на Македонија; 

— Илија Црвенковски, пом. директор на прет-
пријатието „Стокопромет" — Скопје; 

— инж. Димче Милановски, в. д. директор на 
„Македонија инвест" — Скопје; 

— Драги Димовски, ш е ф на деловница во „Тре-
ска" — Скопје; 

— Блашко Бојаџиев, дипломиран хемичар во 
„ОХИС" - Скопје; 

— Милисав Маневски, директор на „НИК" — 
Куманово; 

— Велимир Гиновски, принуден управник на 
„Југохром" — Јегуновце 

Д. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4174 
17 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

340. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност и член 6 ,од Законот за сто-
панските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, по предлог од Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ И 
ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО 

СКОПЈЕ И ШТИП 

I. За судии на окружните и окружните стопан-
ски судови во Скопје и Штип с,е избираат: 

— Трајан Младеновски, за судија на Окружни-
от суд во Скопје; 

— Виолета Јосифова, за судија на Окружниот 
суд во Штип; 

— Али Крлиу, за судија на Окружниот стопан-
ски суд во Скопје; и 

— Ристо Џидров, за судија на Окружниот сто-
пански суд во Штип. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник н а ' СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4172 
17. декември 1Ѓ)69 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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341. 
Врз основа на член 24 и 25 од Законот за су-

довите од општа надлежност („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/65), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на с,едницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 17 декември 1969 година и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 21 ноември 1969 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ -ПО -

РОТНИЦИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

I 
Во Одлуката за утврдување бројот на судиите 

и судиите-поротници во окружните судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/67, 13/67 и 5/69), во точка 
1, алинеја 1 и 2 се менуваат и гласат: 

,Д. Окружниот суд во Скопје на 42 
2. Окружниот суд во Битола на 16". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4181 
18. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

342. 
Врз основа на член 14 од Законот за стопански-

те судови во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 17 декември 1969 година и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 21 ноември 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ -ПО -
РОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО 

СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ 
СУДОВИ 

I 

Во Одлуката за утврдувањ,е бројот на судиите 
и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови („Службен 
весник на СРМ" бр. 22/66, 21/68 и 5/69) во точка 2, 
алинеја 2 се менува и гласи: 

„2. Окружниот стопански суд во Скопје на 16". 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4182 
18 декември 1969 година 

Скопје 

343. 
Врз основа на член 109 атав 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 
година, и на с,едницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ 
ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1970 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на трошоците на инвалид-
ското осигурување што го надминуваат определени-
от просек на трошоците на тоа осигурување за 1970 
година, што ја донесе Собрани,ето на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците, на седницата одржана на 17 ноември 1969 го-
дина - број 01-3269/1. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4175 
18 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

344. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 
година, и на с,едницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕ-
ГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕ-
ЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРО-

ФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1970 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените трошоци на 
инвалидското осигурување кои произлегуваат од по-
голема опасност од несреќа на работа или од забо-
лување од професионална болест за 1970 година, 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с .р. 
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што ја донесе Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурувањ,е на работниците, 
на седницата одржана на 17 ноември 1969 година — 
број 01-3271/1. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4176 
18. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

345. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 
година, и на с,едницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 24 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И 
ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КА-
ТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУ-
РЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 

I 

Се дава Согласност на Одлуката за измени на 
Одлуката за основиците и постојаните износи на 
придонесите за социјално осигурување на одделни 
категории лица вон работен однос, осигурени Спо-
ред прописите за социјално осигурување, што ја 
донесе Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците, на сед-
ницата одржана на 17 ноември 1969 година - број 
01-3273/1. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4177 
25 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

346. 
Врз основа на член 100 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана' на 17 декември 1969 
година, и на Сједницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУ-

РЕНИЦИ 

I 

Се дава согласност на Одлуката за измени и 
дополнувања на Одлуката за плаќање придонеси за 
социјално осигурување за одделни категории 
осигуреници, што ја донесе Собрани,ето на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците, на седницата одржана на 17 ноември 
1969 година број 01-3272/1. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4178 
18. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

347. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 
година, и на с,едницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО 
НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОС-

НАТА ГРАНИЦА ЗА 1970 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за стапките на 
додатниот придонес за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурување 
што настануваат поради сметањето на стажот на 
осигурувањето со зголем,ено траење и смалувањето 
на старосната граница за 1970 година, што ја донесе 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците, на седницата одр-
жана на 17 ноември 1969 година — број 01-3270/1. 
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И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4179 
18. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

Бр. 15-3096/3 
3. ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

350. 
Брз основа на член 29 став 4 од Законот за 

репуоличката управа („Службен весник на СРМ'% 
Op. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

348. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 17 декември 1969 
година, и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 17 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1970 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за стапката на 
основниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за 1970 година, што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигу-
рување на работниците, на седницата одржана на 
17 ноември 1969 година број 01-3268/1. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4180 
18. декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Никола Минчев, с. р. 

349. 
Врз основа на член 29 став 4 и член 43 став 

4 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИ-
ЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

I. Се именуваат за помошници на директорот 
на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и 
комунални прашања: 

1. Бекир Жута, функционер што ја продолжу-
ва работата во Собранието на СРМ; 

2. инж. Владо Ќосев, досегашен помошник на 
републичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИН-

ДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

I. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија 
инж, Владо Косев, поради заминување на нова 
должност-

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

Бр. 15-3096/4 
5. ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

351. 
Врз основа на член 29 став 4 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИН-

ДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

I. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија 
Александар Грујовови, поради заминување на нова 
должност. 

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

Бр. 15-3096/6 
3. ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

352. 
Врз основа на член 29 став 4 во врска со член 

38 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/69 и 16/69), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО 

I. Се именува за помошник на претседателот 
на Комитетот за туризам и угостителство Алек-
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саид ар Груевски, досегашен помошник на репуб-
личкиот секретар за индустрија и трговија. 

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

Бр. 15-3096/5 
5 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

353. 
Врз основа на член 29 став 4 и член 38 од 

Законот за републичката управа („Службен весник 
на СРМ", bp. 17/65 и 16/69), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

I. Се именува за помошник на претседателот 
на Комитетот за надворешна трговија Иван Ду-
ков, советник во ,еепуоличкиот секретаријат за 
индустрија и трговија. 

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

Бр. 15-3096/2 
3. ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

354. 
Врз основа на член 29 став 4 во врска со 

член 43 став 4 и член 50 од Законот за репуб-
личката управа („Службен весник на СРМ", бр 
17/65 и 16/69). Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-

НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

I. Се разрешува од должност помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за статистика Со-
тир Герекаровски, по негово барање. 

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

Бр. 15-2883/1 
3. ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

355. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерките 

за унапредување на сточарството и за здравствена-
та заштита на добитокот („Службен весник на СРМ" 
бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство донесува 

НАРЕДБА . 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 

ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
ВО 1970 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1970. 

година ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните мерки за спречување на следните добиточни 
заразни болести: 

1. Б е с ; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума к а ј свињите; 
7. Црвен ветар к а ј свињите; 
8. Краста; 
9. Чума ка ј птиците; 

10. Сакагија; 
11. Заразна кривотница ка ј овците; 
12. Ентеротоксемија к а ј овците и 

заразен пролив ка ј јагнињата; 
13. Заразна агалакција к а ј овците; 
14. Тифус ка ј птиците и бел пролив 

ка ј пилињата; 
15. Белодробна стронгилоза и желудечно-црев-

ни паразити ка ј овците и говедата; 
16. Ехинококоза; 
17. Пироплазмоза; 
18. Заразни болести ка ј пчелите; 
19. Метиљавост; 
20. Заразно пресушување на вимето; 
21. Гангренозно воспаление на вимето ка ј ов-

ците; 
22. Лептоспироза. 

II 

1. Б е с 

Превентивно инжектирање на кучињата против 
бесот ќе се изврши во целата Република од 3 јану-
ари до 31 март 1970 година. 

На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња постари од 3 месеци. 

Кучињата кои до 31 март не ќе имаат три ме-
сеци, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, 
превентивно ќе се вакцинираат дополнително и сук-
цесивно по навршувањето на три-месечна возраст. 

2. Туберкулоза 

Општа туберкулинизација на говедата постари 
од 3 месеци ќе се изврши во целата Република, а 
на кокошките во стопанствата што се занимаваат 
со производство на ја јца и живина за расплод. 

Во општествените земјоделски стопанства ту-
беркулинизација на говедата ќе се изврши два па-
ти и тоа, првата во периодот од 1 март до 31 мај 
1970 година, а втората шест месеци по првата. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1970 година 
ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 500/о 
од постојниот број говеда на индивидуалниот сек-
тор во општината. Во периодот од 1 септември до 
15 декември 1970 година ќе се изврши туберку-
линизација на преостанатиот дел индивидуални го-
веда во општината. 

Нововнесените говеда за приплод во Републи-
ката задолжително ќе се туберкулинизираат на ј -
доцна три месеци од нивното внесување. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од 
индивидуалниот сектор и сите говеда и свињи во 
општествените земјоделски стопанства ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза. 

Во општествените земјоделски стопанства ќе се 
земе крв за преглед на бруцелоза од говедата и 
свињите и тоа првиот пат најдоцна до 31 мај 
1970 година, а вториот пат шест месеци по првото 
земање. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1970 година ќе 
се земе крв од најмалку 50% од постојниот број 
крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуал-
ниот сектор во општината, а во периодот од 1 сеп-
тември до 15 декември 1970 година ќе се земе крв 
од преостанатиот дел индивидуални крави, јуници, 
бикови и јунчиња. 
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Од сите овци во населбите во кои е установен 
акортус ка ј овциве со непозната етиологија однос-
но во населбите во кои е установена вруцелоза ка ј 
луѓето, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза. 

Од сите нововнесени говеда овци и свињи за 
приплод во Републиката задолжително ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од 
нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократно инжектирање на добитокот (говедава, 
овците и коњите) против болеста антракс во пери-
одот од 1 април до 31 мај 1970 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од претход-
ниот став не ги исполнуваат условите за инжек-
тирање против антраксот, како и грлата што ќе се 
отелат, ождребат и ојагнат подоцна, дополнително 
ќе се инжектираат против антраксот, кота ќе ги 
исполнат пропишаните услови. 

Регистрираните населби како д и с т р и к т на ан-
траксот во кои во последните десет години (1960 — 
1У69 година) лабораториски не е установен антрак-
сот ка ј добитокот нема да се третираат како дис-
т р и к т на антраксот. 

Општинскиот орган надлежен за работите на 
ветеринарството (во натамошниот текст: општин-
скиот орган на управата за ветеринарство), согла-
сно член 39 став 1 од Законот за мерките за уна-
предување на сточарството и за здравствената за-
штита на добитокот („Службен весник на СРМ" бр. 
36/66) ќе определи кои места на подрачјето на оп-
штината во смисла на став 3 од оваа точка се 
сметаат за антраксни дистрикти. 

Во сите населби во кои во текот на 1970 годи-
на се установи антракс ќе се изврши еднократно 
инжектирање на добитокот (говеда, овци, коњи) 
против болеста антракс. 

Еднократно инжектирање на добитокот против 
антраксот ќе се изврши и во сите општествени 
земјоделски стопанства што се снабдуваат со ф у -
раж однадвор, кога фуражот потекнува од антрак-
сен дистрикт односно кога не се знае неговото по-
текло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани за инжектирање на доби-
токот против антракссг ќе се применуваат и про-
тив шушкавецот, со таа разлика, што против шуш -
кавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како 
д и с т р и к т на шушкавецот во смисла на оваа на-
редба ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот 
е утврден во последните пет години (1965 — 1969 
година). 

Еднократно инжектирање против шушкавецот 
ќе се изврши и на сите говеда помлади од 3 го-
дини во сите општествени земјоделски стопанства 
што се снабдуваат со ф у р а ж однадвор, кога ф у -
ражот потекнува од дистрикт на шушкавецот од-
носно кога не се знае неговото потекло. 

6. Чума кај свињите 

Задолжително превентивно инжектирање на 
свињите против чумата ќе се изврши во целата 
Република. 

Превентивно инжектирање од претходниот став 
ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси 
(еднократно) во периодот од 1 април до 30 јули 
1970 година. 

Свињите што се тераат на заедничко пасиште 
мора претходно да бидат активно имунизирани про-
тив чумата. 

Свињите што се тераат односно транспорти-
раат од една во друга општина, ако служат за на-
тамошно одгледување, пред тргнувањето односно 
Утоварот треба задолжително да се серумираат до-
колку активно не се имунизирани. 

Свињите што се внесуваат од друга општина, 
ако служат за натамошно одгледување, при прис-
тигањето треба задолжително да се вакцинираат 
до колку активно не се имунизирани. 

Во периодот по превентивното инжектирање на 
свињите против чумата перманентно Ќе се врши 
инжектирање на подмладокот што ги исполнил 
пропишаните услови за активно имунизирање. 

7. Црвен ветар кај свињите 

Превентивно инжектирање на свињите против 
црвениот ветар ќе се изврши во населбите и оп-
штествените земјоделски стопанства што се сме-
таат за загрозени од оваа заразна водест. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар " 
ство^ согласно член 39 став 1 од Законот за мерки-
те за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот ќе ги определи на-
селбите и општествените земјоделски стопанства 
што се сметаат за загрозени од црвениот ветар каЈ 
свињите. 

8. Краста 

На подрачјата на кои крастата каЈ овците в ла-
деа л а во текот на 1969 година, најдоцна до крајот 
на април 1970 година, ќе се изврши преглед на ов-
ците на краста. 

Прегледот од претходниот став, согласно член 
77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравствена-
та заштита на добитокот „Службен лист на СФРЈ" 
број 16/65) и член 68 од Законот за мерките за 
унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот, го врши надлежниот ветери-
нарен инспектор односно ветеринарната станица. 

Во стадата во кои при прегледот се утврди 
краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по 
стрижбаТа да се изврши прво капење на сите овци 
во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 де-
на по првото. Истовремено ќе се применуваат и дру-
ги ветеринарно-санитарни мерки, според постојните 
прописи. 

Во стадата во кои во текот на 1970 година се 
установи краста неодложно ќе се спроведе лекува-
ње на болните животни односно двократно капење 
на сите овци во заразените стада, а ќе се приме-
нуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, спо-
ред постојните прописи. 

Ако во некоја населба се утврди краста ка ј ов-
ците во едно стадо, ќе се изврши капење на сите 
овци од заразеното стадо, како и на сите овци од 
стадата кои пред утврдувањето на заразата паселе 
на пасиште на кое паселе и овците од заразеното 
стадо односно капење на сите овци во стадата кои 
минуваат по истите патишта по кои минувале ов-
ците од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летна испаша и 
во кои имало краста во текот на 1969 година однос-
но во кои ќе се појави Таа во периодот пред трг-
нувањето на летна испаша, задолжително ќе се ис-
капат најмалку еднаш, додека се на зимните па-
сишта. 

На сопствениците на овците кои подлежат на 
капење, според претходниот став, ако овците не 
бидат искапени, надлежниот општински ветеринарен 
инспектор нема да им издаде одобрение со тие ста-
да овци да го напуштат зимското пасиште. 

9. Чума кај птиците 

Задолжително превентивно инжекТирање на ко-
кошките против чумата со сува „Муктезар" вакци-
на на територијата на Републиката, ќе се изврши 
еднаш годишно во периодот од 1 септември до 15 
декември 1970 година. 

Задолжителна превентивна заштита на пилиња-
та и подмладокот ќе се врши со вакцина сува ,Да 
Сота" во периодот од 1 април до 31 август 1970 
година, сукцесивно, според возраста на живината 
и напатствието на производниот завод. 
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Во општествените стопанства превентивна за -
штина на кокошките и пилињата ќе се врши пери-
одично и континуирано според возраста на ж и в и -
ната и напатствието на производниот завод. 

10. Сакагија 

Во општествените земјоделски и други работни 
организации задолжително ќе се врши офталмо-
малеинизација и земање на к р в за преглед на 
сакагија од сиот еднокопитен добиток во периодот 
од 1 октомври до 30 ноември 1970 година. 

Шумарските и другите работни организации што 
работат било со свој било со ангажиран еднокопи-
тен добиток се должни да преземат мерки да се 
изврши преглед на сакагија на тој добиток. 

Лицата што постојано се предвижуваат со ед-
нокопитен добиток од една во друга општина (чер-
гари и др.) должни се тој добиток да го подложат 
на преглед на сакагија два пати годишно. Негатив-
ниот резултат надлежниот ветеринарен лекар ќе го 
забележи на грбот на уверението за здравствена 
состојба. 

11. Заразна кривотница кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразната кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои се утврди дека се заразе-
ни со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразеното 
стадо. 

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитно инжектирање на овци-
те против ентеротоксемијата и заразниот пролив 
к а ј јагнињата во месностите каде тие се устано-
вени во последните пет години. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство согласно член 39 став 1 од Законот за мер-
ките за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот („Службен весник 
на СРМ" број 36/66) ќе ги определи местата во 
кои ќе се врши инжектирањето од претходниот 
став. 

13. Заразна агалакци^ја кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразна ага л акција к а ј овците. 

14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата 

Во фармите и стопанствата кои се занимаваат 
со производство на ј а јца и живина за расплод, 
на јмалку два пати годишно, во растојание од 6 ме-
сеци, со методата на брза аглутинација, ќе се из-
врши преглед на тифус на сите К О К О Ш К И ВО ф а р -
мата (стопанството). 

15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Лекувањето на овците и говедата против бело-
дробната стронгилоза и желудечно-цревните па-
разити ќе се врши во населбите и стадата каде тие 
се појават односно лабораториски установат. 

Од сите говеда во општествените стопанства 
односно од сите стада овци во општествените и 
индивидуалните стопанства за кои постои сомнева-
ње дека се заразени со белодробна стронгилоза или 
желудечно-цревни паразити, ќе се земе материјал 
за лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравствена-
та заштита на добитокот („Службен весник на СРМ" 
бр. 36/66) ќе ги определи општествените стопанства 
и местата во кои ќе се земе материјал за лабора-
ториско испитување. 

16. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покра ј други-
те ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши и 
двократна дехелментизација на кучињата. 

Првата дехелментизација ќе се изврши со ско-
лабан во периодот од 3 јануари до 31 март 1970 го-
дина, а втората со ареколин, шест месеци по првата. 

17. Пироплазмоза 
Во периодот од април до септември 1970 година 

ќе се изврши на јмалку двократно капење со про-
тивкрлежни средства на сите мерино и меринизира-
ни овци односно на сите внесени говеда од благо-
родн-и раси во Републиката. 

18. Заразни болести кај пчелите 
Ќ е се изврши преглед во однос на заразни и 

паразитни болести на сите сандаци пчели во оп-
штествените земјоделски стопанства, а според мож-
ностите и во индивидуалните стопанства. 

19. Метиљавост 
Во сите подрачја на Републиката во кои се ј а -

вува метиљавоста ќе се изврши двократно превен-
тивно третирање на овците и говедата против мети-
љавоста и тоа к а ј овците со инжекТирање односно 
со противметилни капсули а к а ј говедата само со 
противметилни капсули. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта а второто во текот на 
есента 1970 година. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките 
за унапредувањето на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66) ќе ги определи местава во кои ќе се 
врши третирање од претходниот став, врз основа 
на претходен лабораторијски наод. 

20. Заразно пресушување на вимето 
Во текст на 1970 година ќе се изврши едно-

кратен преглед на сите крави во општествените 
земјоделски стопанства на болеста заразно п р е с у д у -
вање на вимето и лекување на кравите за кои 
ќе се утврди дека се болни од заразното п р е с у д у -
вање на вимето. 

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 
Ќ е се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на гангренозно ^воспаление на вимето к а ј 
овците. 

22. Лептоспироза 

Во општествените земјоделски стопанства ќе 
се земе крв од сите говеда и свињи за преглед на 
лептоспироза. 

Ш 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

точка I на оваа наредба, со исклучок на туберку-
лозата, се врши врз основа на лабораториски наод 
во една од овластените ветеринарно"дијагностички 
установи во земјата. 

Од закланите говеда поради туберкулоза задол-
жително се испраќа материјал за лабораториско 
утврдување на причинителот на туберкулозата. 

IV 

Евиденцијата за спроведување на мерките одре-
дени со оваа наредба се води по утврдените обрасци 

Бро ј 11-2091 
22 октомври 1969 година 

Скопје 
Републички секрет,ар 

за земјоделство и шумарство, 
инж, Трајко Апостоловски, с.р. 
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356. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 

став 3 и член 113 став 2 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 17 ноем-
ври 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУ-
ВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШО-
ЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1970 ГОДИНА 

Додатен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување, кој служи за покривање на трошоците 
на инвалидското осигурување што го надминуваат 
определениот просек на трошоците на тоа осигуру-
вање во 1970 година, плаќаат сите работни органи-
зации опфатени со оваа одлука внатре во гранките 
на дејности предвидени со Одлуката за определу-
вање гранки, групи, односно подгрупи на дејности 
во кои може да се определи додатен придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривање 
на трошоците на инвалидското осигурување и утвр-
дување на критериумите за определување височи-
ната на придонесот („Службен весник на СРМ" 
број 40/68). 

II 
Врз основа на критериумите определени со Од-

луката наведена во претходната точка, додатен 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување 
во определена височина за 1970 година ќе плаќаат 
следниве организации: 

Шифра на сто-
панската дејност 

Организација 

1. По стапка од 0,20% 
Ф-ка за огноотпорни материјали 
„Силика" — Гостивар 
Ф-ка за порцелан „Борис Кидрич" 
— Титов Велес 
Автопретпријатие „11 Октомври" — 
Скопје 
Керамичка ф - к а „Еленица" — Стру-
мица 
Ф-ка за керамиди и тули со погон 
за градежи „Пролетер" — Виница — 
Македонска 
Ф-ка за тули и керамиди „Славец" 
с. Арбиново — Охридско 
ШИК „Страшо Пинџур" — Кава-

дарци 
ДИК „Црн Бор" - Прилеп 
ШИК „Јелак" — Тетово 
Ф-ка за производство на лепенки, 
хартиска и картонска амбалажа „Ко-
муна" — Скопје 
„Жито Македонија" — филијала 
Гостивар 
Ф-ка за производство на чоколада, 
вафли и бонбони „Европа" — Скопје 
„Југо-тутун" Здружено претприја-
тие — Скопје организација во состав 
— Штип 
„Југо-тутун" Здружено претпријатие 
— Скопје организација во состав 
„Треска" - М. Брод 

Тутунов комбинат — Струга 
„Југо-тутун" Здружено претпријатие 
— Скопје организација во состав — 
Тетово 
З И К „Црвена звезда" — Штип 

116—40 

116—50 

117—61 

121—20 

121—20 

121—20 

122—11 

122—21 
122—21 
123—10 

127—10 

127—50 

129—10 

129—10 

129—10 
129—10 

211—11 

211—30 

412—21 

311—10 
515—10 

515—20 

611—13 

611—14 

611—23 

611—30 

612—27 

613—20 

620—11 

724—70 

724—80 

727—50 
812—30 

120—51 

122—11 
124—60 

127—10 

127—10 

127—10 

128—10 

311—10 

412—10 

612—26 

620—20 

620—30 

620—30 

740—10 

812—30 

117—52 

121—20 

122—11 

122—21 

124—20 

ЗС „Мирче Ацев" — с. Логово — 
Прилеп 
Градежно претпријатие „Маврово" 
— Скопје do сите градилишта во Ре-
публиката 
ШС „Галичица" — Охрид 
Претпријатие за јавен превоз на 
стоки и патници „Транспорт" — 
Битола 
Околиска управа за патишта — 
Скопје 
Трговско претпријатие „Центроколо-
нијал" — Скопје 
Трговско претпријатие „Овче Поле" 
— Скопје 
Трговско претпријатие „Технометал 
Македонија" — импорт — Скопје 
Трговско претпријатие „Охридски 
магазин" — Охрид 
Трговско претпријатие за промет со 
кожи и волна „Стококооп" собирен 
центар — Титов Велес 
Трговско претпријатие „Стокопро-
мет" — експорт-импорт — Скопје 
Хотелско претпријатие „Македонија 
турист" — Скопје 
Претпријатие за изработка на офи-
церска и цивилна облека „22 декем-
ври" — Скопје 
Претпријатие за производство и 
промет на сите видови ќилими и на-
родни Ракотворби „Вера Пазевен-
ска" — Кратово 
ИНЗАП - Прилеп 
Комунално пр,етпријатие за градска 
чистота — Скопје. 

2. По стапка од 0,300/о 
Ф-ка за сапун „Цветан Димов" — 
Скопје 
ШИК „Јавор" — Гостивар 
Текстилна ф - к а „Пелистер" — Би 
то л а 

(612/11) „Жито Македонија" — филијала Би-
тола 

(612-11) ,,Жито Македонија" — филијала Ти-
тов' Велес 
„Жито Македонија" — филијала 
Охрид 
Графички завод „Гоце Делчев" — 
Скопје. 
Шумско производно претпријатие 
„Јабланица" — Струга 
Градежно претпријатие „Бетон" — 
Скопје со сите градилишта во Ре-
публиката 
Трговско претпријатие „Отпад" — 
Скопје 
Угостителско претпријатие „Пели-
стер" — Скопје 
Угостителско претпријатие ,.Метро" 
пол" — Скопје 
Угостителско претпријатие „Меркез" 
— Скопје 
Градежно занаетчиско претпријатие 
„Дримкол" с. Вевчани — Струга 
Претпријатие за градска чистота 
„Чистота" — Куманово. 

3. По стапка од 0,400/о 

Претпријатие за поправка на коли 
и локомотиви — Титов Велес 
Индустриско претпријатие за гра-
дежни материјали „Вардар" — Го-
стивар 

(311-10) ШИК „Копачка" - Кичево со Оите 
погони 
Дрвен комбинат „Караорман" — 
Струга 
Памучна индустрија „Македонка" 
— Штип 
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129—10 

129—10 
211—11 
211—30 
412—10 

412—10 

611—22 

612—22 

613—20 

111—40 

116—18 

116—18 

124—72 

127—10 

129—10 
129—10 

131—10 

211—30 

412—21 

611—25 (111 

612—22 

620—30 

724—60 
724—80 

915—70 

111—10 

122—21 

124—60 

124—81 

125—13 

127—10 

211—12 
213—18 

412—10 

412—21 

611—13 

„Југо-тутун" Здружено претпријатие 
— Скопје организација во состав — 
Битола 
Тутунов комбинат — Куманово 
З К „Вардар" — Градско 
3 3 „Ванчо Трајков" — Пробиштип 
Градежно проектанско претпријатие 
„Љуботен" — Тетово 
Градежно претпријатие „Прилепец" 
— Прилеп 
Трговско претпријатие „Интерпро-
промет" — Скопје со сите стоковни 
куќи во Скопје 
Трговско претпријатие на гол,емо и 
мало „Југотекстил" — Скопје 
„Македонија" — увоз, извоз на ту-
тун — Скопје. 

4. По стапка од 0,50% 

„Електро-Македонија" — Скопје дис-
трибутивен и производен погон — 
Прилеп 
Рудници за талк „Димче Мирчев" — 
Титов Велес 
Рудници за неметали „Огражден" — 
Струмица 
Конф,екциона фабрика „Прогрес" — 
Скопје 
„Жито Македонија" — филијала Ку-
маново 
Тутунов комбинат — Прилеп 
Претпријатие за обработка на тутун 
— Кочани 
Биро за рударски истражувања — 
Битола 
3 3 „Кочо Рацин" о. Лазарополе — 
Гостивар 
Градежно претпријатие „Вардар" — 
Скопје 

-18) Трговско претпријатие „Вардар" — 
Неготино 
Трговска работна организација 
„Скопски магазин" — Скопје 
Угостителско претпријатие „Интер-
национал" — Титов Велес 
Конфекција „Солидност" — Прилеп 
Претпријатие за изработка на јор-
гани, душеци и шамии „Слога" — 
Скопје 
Медицински центар — Струга. 

5. По стапка од 0,600/о 

Електропретпријатие „Маврово" — 
Гостивар 
ДИП „Треска" — Скопје со сите по-
гони во Републиката 
Ф-ка за чорапи и трикотажа „Цр-
вена ѕвезда" — Скопје 
Претпријатие за изработка на сигге 
видови ќилими и домашни Рако-
творби „Македонски фолклор" — 
Скопје 
Ф-ка за кожи „Борис Кидрич" — 
Битола 
„Жито Македонија" филијала Те-

тово 
ЗС „Гевгелиско поле" — Гевгелија 
Претпријатие за доградба и иско-
ристување на мелиоративниот систем 
„Липково" — Куманово 
Градежно претпријатие „Кораб" — 
Дебар 
Градежно претпријатие „Гранит" — 
Скопје со сите градилишта во Ре-
публиката 
Трговско претпријатие за колони-
јални прехранбени стоки на големо 
и мало „Деликатес" — Тетово 

611—23 „Караорман" — Скопје сервис за 
градежни материјали 

620—30 (620-20) Угостителско претпријатие „Бисер-
ка" — Куманово 

740—10 Градежно услужно претпријатие „Ре-
монт" — Скопје 

812—50 Комунално производно претпријатие 
„Паркови и зеленило" — Скопје 

915—20 Специјална болница за ТБЦ Јасе-
ново — Титов Велес. 

6. По стапка од 0,70% 

124—30 Волнарски комбинат „Т. Ц. Мерџан" 
— Тетово со сите погони! 

127—10 „Жито Македонија" — филијала — 
Скопје 

127—31 (127-87) Ф-ка за црвен пипер „Витаминка" 
— Прилеп 

211—12 ЗС „11 Октомври" с. Гнеотино — Би-
тола 

213—11 Водна заедница „Полог" — Тетово 
213—18 Здружено водостопанско претприја-

тие „Брегалница" — Кочани 
412—10 Градежно претпријатие „Вардар" — 

Неготино 
412—10 Градежно претпријатие „Козјак" — 

Куманово 
611—12 Трговско претпријатие „Малина" — 

Титов Велес 
612—25 Трговско претпријатие „Огрев" — 

Скопје 
725—40 Занаетчиско ќурчиско претпријатие 

„Д. Митр,ев" — Титов Велес 
812—80 Управа за изградба и одржување 

на комунални објекти — Битола. 

7. По стапка од 0,80% 
115—18 Рудници и индустрија за хром, ан-

тимон и арсен „Радуша" — Г. Пет-
ров — Скопје 

116—13 Рудници за неметали „Силекс" — 
Кратово 

121—20 Ф-ка за керамиди „Киро Чучук" — 
Титов Велес 

124—20 Свиларс(ки комбинат „Нонча Ками-
шова" — Т. Велес 

127—10 „Жито Македонија" — филијала 
Прилеп 

127—31 ИПК „Конзерваекспорт" — погон 
„Вардар" — Скопје 

211—11 ЗИК „Скопско Поле" - Скопје 
211—11 З К „Повардарие" — Неготино 
211—12 ЗС „Градинар" - Охрид 
211—30 ЗС „Острово" - Скопје 
213—11 Водна заедница „Вруток" — Гости-

вар 
311—10 ШС „Караџица" - Скопје 
412—23 Ж Т П — Скопје — градежен погон 

за одржување на пруги во експлоа-
ција — Скопје со сите секции во 
Републиката 

511—10 Ж Т П — Скопје со сите секции во 
Републиката освен градеж,ен погон 

727—50 Инвалидско занаетчиско производно 
претпријатие „Билјана" — Скопје 

770—20 Комунално стопанско претпријатие — Тетово. 

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

— Cada" — Пробиштиц 
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129—10 „Југо-тутун" Здружено претпријатие 
— Скопје организација во состав 
„Нада Вутникошарева" — Т. Велес 

129—10 Тутунов комбинат „Благоја Деспо-
товски — Шовел" Скопје со погони 
за обработка на цигари, откуп и об-
работка на тутун 

812—30 Управа за градска чистота — Титов 
Велес 

812—30 Претпријатие за комунални услуги 
„Сервис" — Гостивар. 

III 
Работните организации кои запослуваат инвали-

ди на трудот од II и III категорија на инвалидност 
со полно работно време можат да бараат намалу-
вање на стапката на додатниот придонес од точка 
II на оваа одлука и тоа за: 

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

— 15% ако во просек запослуваат еден инвалид 
на трудот на 51 до 70 активни осигуреници, и 

— 20% ако во просек запослуваат еден инвалид 
на трудот до 50 активни осигуреници. 

Во бројот на запослените инвалиди на трудот 
не влегуваат оние кои работната организација е 
должна да ги запослува во смисла на членот 116а 
став 1 од Основниот закон за инвалидското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 
1/67 п 23/67). 

По барањата за намалување на стапките на до-
датниот придонес одлучува надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување. 

Намалените стапки на додатниот придонес спо-
ред став 1 од оваа точка се применуваат од првиот 
ден на наредниот месец по поднесување на бара-
њето за намалување стапката на додатниот при-
донес. 

IV 
Работните организации опфатени со оваа одлу-

ка кои во текот на 1970 година ќе ја променат сво-
јата дејност (шифра), додатниот придонес ќе го 
плаќаат според стапките определени за дејноста 
по која биле регистрирани во 1969 година. 

За работните организации опфатени со оваа од-
лука кои во 1970 година ќе се интегрираат, висо-
чината на стапката на додатниот придонес ќе ја 
определи надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување, со тоа што таа не може да биде по-
голема од највисоката стапка определена за инте-
грираните организации. 

V 
Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување по стапките од точка II на оваа од-
лука се пресметува од износот на бруто личните 
доходи на работниците и другите примања кои слу-
жат за утврдување на пензиската основа според 
посебните прописи односно со закон или договор 
утврдени единствени основици за определување на 
правата и плаќањето на придонесите. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3269/1 
17 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

357. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 112 

точка 3 и член 11 За с(тав 1 од Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје, на седницата одржана на 17 
ноември 1969 година, донес,е 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕ-
СРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД 

ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1970 ГОДИНА 
I 

Со оваа одлука се утврдува бројот на групите 
во кои зависно од степенот на опасноста од наста-
пување инвалидност или телесно оштетување по-
ради несреќа на работа или заболување од профе-
сионална болест, се распоредуваат работните м,еста, 
критериумите за распоредување на работните ме-
ста во групи и стапките на додатниот придонес за 
одделни групи на работни места. 

II 
Зависно од степенот на опасноста од настапу-

вање на инвалидност или телесно ошт,етување по-
ради несреќа на работа или заболување од профе-
сионална болест, работните места, во рамките на 
Републиката, се распоредуваат во пет групи според 
следниве критериуми: 

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

II група — на работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работни 
места, во рамките на Републиката, изнесуваат од 
21 до 40; 

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

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

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

III 
Според утврдените критериуми во претходнат-а 

точка, работните места се распоредуваат по групи 
и тоа: 

I — група 
1. Автомеханичари и механичари 
2. Армирачи 
3. Бетонирци 
4. Брусачи 
5. Брусачи на стакло 
6. Влачари на волна во текстилната индустрија 
7. Водоинсталатери во занаетчиството и градеж-

ништвото 
8. Водители на печки (феролегури) 
9. Возач на готови производи (феролегури) 

10. Возачи — шофери во градежништвото и сообра-
ќајот 

11. Гранулаши 
12. Дозери (рачно и машинско) 
13. Електричари во индустријата, рударството, гра-

дежништвото и занаетчиството 
14. Електромонтери 
15. Емајл ирци 
16. Заварувачи и електрозаварувачи 
17. Ѕидари и дрноделци (теоари) во градежништвото 
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18. Истоварувач на готова стока во индустријата за 
порцелан 

19. Кранијсти во индустријата 
20. Крановодители во индустријата 
21. Кончари (пред предење и пред ткаење) 
22. Кројачи на постави во чевларската индустрија 
23. Кочничари 
24. Леари (ливци) 
25. Лимари 
26. Ложачи на котлови 
27. Машинобравари и бравари 
28. Машинисти и трактористи во индустријата, ру-

дарството, градежништвото и земјоделството 
29. Мајстори и одделенски водачи во текстилната 

индустрија 
30. Машинист^ (машиновоѓи) на парна локомотива 
31. Млинари на руда 
32. Минери во градежништвото и рударството 
33. Металостругари (дреари и фрезачи) 
34. Моторовозачи (моторвоѓи) на дизел локомотива 
35. Општи и транспортни работници 
36. Пакувачи на готова стока во индустријата за 

порцелан 
37. Пакери во коморни и тунелски печки 
38. Поцинковачи на цевки 
39. Предачки и сменалки 
40. Припремачи на сировина во индустријата за 

стакло 
41. Полирачи на метали 
42. Премотувачи во текстилната индустрија 
43. Работници и водачи на машини за изработка 

на цигари 
44. Работници на парилица 
45. Работници на клатна пила 
46. Резачи на тутун 
47. Секачи на дрво со секира 
48. Столари во дрвната индустрија (машински) 
49. Ткаачи (по еден, два и повеќе разбои) 
50. Топачи (топари) и пом. топачи (топари) во ин-

дустријата за стакло 
51. Формери на преса 
52. Хагеристи и пом. хагеристи 
53. Храначи на пасажни и тунелски печки 
54. Хемиски работници во хемиската индустрија 
55. Чистачи на машини и ткаенини во памучната 

индустрија 
56. Шаржирачи на печки (пржење во печки). 

II — група 
1. Алатничари 
2. Бој аџии во текстилната индустрија 
3. Возачи на руда во рударството (јамски работ-

ници) 
4. Гатеристи 
5. Гланзање на тон и бранзон 
6. Гравери на стакло 
7. Изливачи на феролегура 
8. Изливачи на карбитна печка 
9. Каменоресци 

10. Кршачи, сортирачи и чистачи на ферохром 
11. Ложачи на генератори во индустријата за стакло 
12. Миење на шишиња во маслодајната индустрија 
13. Перачи на штофови во текстилната индустрија 
14. Печачи и слагачи во ринг 
15. Пресачи (штансери) 
16. Работници на циркулари во шумарството и дрв-

ната индустрија 
17. Работници на филтер преси 
18. Сечачи на дрва со моторна пила 
19. Стаклодувачи и пом. стаклодувачи 
20. Формери на опеки 
21. Фрлачи на руда во рударството (јамски работ-

ници). 

I l l — група 
1. Дупчачи (бушачи) и пом. дупчачи (бушачи) во 

рударството 
2. Машинистери и пом. машинистери во рудар-

ството 
3. Пакувани (пакери) на шишиња во индустријата 

за стакло 

4. Перачи на волна во текстилната индустрија 
5. Полнење на масло во шишиња 
6. Флемачи во тешката индустрија 
7. Чешлари на волна во текстилната индустрија. 

IV — група 
1. Дрводелци (тесари) и лом. дрводелци (тесари) во 

рударството. 

V — група 
1. Граѓари и припремачи на граѓа во рударството 
2. Довезувачи на трупци во дрвната индустрија 
3. Примачи на сурова стока (индустрија за градеж-

ни материјали) 
4. Прободари на печки (управувач на ракувач со 

ножици и секач) 
5. Чистачи на згура (феролегури). 

IV 
Стапките на додатниот придонес за инвалидско 

и пензиско осигурување кои служат за покривање 
на зголемените трошоци на инвалидското осигуру-
вање што произлегуваат од поголема опасност од 
несреќа на работа или од заболување од профе-
сионална болест поради работење на работни места 
односно работи каде постојат услови и околности 
што ја зголемуваат опасноста од настапувањето на 
инвалидност или телесно оштетување на работни-
кот, се определуваат зависно од групата во која ра-
ботното место е разврстено и изнесува за: 

I — група 
II — група 

III — група 
IV — група 
V — група 

V 

0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 

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

VI 
Работните организации односно обврзниците за 

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

VII 
Работните организации односно обврзниците за 

плаќање додатниот придонес кои се опфатени сс 
Одлуката за стапките на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривање 
на трошоците на инвалидското осигурување што го 
надминуваат определениот просек на трошоците на 
тоа осигурување за 1970 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/69), додатниот придонес по оваа од-
лука ќе го плаќаат во 50% износ предвиден во точ-
ка IV на оваа одлука. 

VIII 
Ако во текот на годината настанат такви про-

мени во условите и околностите на работата на 
одделно работно место што суштествено влијае врз 
распоредувањето на работното место, промена на 
распоредување на работното место ќе се изврши, 
на предлог од организацијата или по службена 
должност, од денот кога е утврдено дека настанала 
промена. 

IX 
Комуналните заводи за социјално осигурување, 

по приемот на барањето за пром,ена на распореду-
вањето на работното место, ќе вршат проверка на 
податоците добиени од работната организација и во 
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рок од 45 дена од денот на приемот на барањето 
должни се да донесат решение за промена во рас-
поредувањето на работното место за односната ра-
ботна организација. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 01-3271/1 

17 ноември 1969 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

358. 
Врз основа на член 6 од Законот за плаќање 

придонеси за социјално осигурување на одредени 
категории лица вон работен однос — осигурени 
според прописите на социјалното осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/66), членот 76 
став 3 и членот НО став 2 од Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен л и 1 с т на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурувања на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 17 ноем-
ври 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ 
И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИ-

ГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за основиците и постојните изно-

си на придонесите за социјално осигурување на 
одредени категории лица вон работен однос — оси-
гурени по прописите на социјалното осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/66 и 45/68), во точ-
ката И бројката „25,40" се заменува со бројка 
„28,30", а бројката „36,60" со бројка „42,30". 

II 
Во точката III под 3, бројката „23,40" 0е заме-

нува со бројка „32,00". 
Во истата точка под 9 бројката „25,40" се заме-

нува со бројка „28,30", а бројката „8,80" do бројка 
„9,50". 

III 
Во точката IV под 1, бројката „10,60" се заме-

нува со бројката „21,50". 
Во истата точка под 3, бројката „25,40" се зам,е- " 

нува со бројка „28,30". 
Во истата точка под 4, бројката „25,40" се заме-

нува со бројка „28,30". 
Во истата точка под 8, бројката „18,90" се заме-

нува со бројка „21,00". 
Во истата точка под 9, бројката „10,60" се заме-

нува со бројка „21,50". 
Во нотата точка под 10, бројката „28,35" се за-

менува со бројка „31,60". 
Во истата точка под 11, бројката „18,90" се за-

менува со бројка „21,00". 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1970 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 01-3273/1 

18 ноември 1969 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

359. 
Врз основа на член 76 став 3, член 110 став 2, 

член 134 став 4 и членот 186 став 2 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 
24/65, 57/67, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 17 ноември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Во Одлуката за плаќање придонеси за соци-

јално осигурување за одделни категории осигуре-
ници („Службен весник на СРМ" бр. 45/68) во де-
лот I се вршат следниве измени и дополненија: 

Во точката 3 текстот: „придонесот за социјално 
осигурување се определува во постојан месечен из-
нос од 55,00 динари" се заменува со нов текст кој 
гласи: „придонесот за здравствено осигурување се 
определува во постојан месечен износ од 26,00 а 
придонесот за инвалидско и пензиско осигурување 
од 38,60 динари". 

Во точката 4 бројот: „102,00" de заменува со 
бројот: „115,00". 

Во точката 5 бројот: „19,00" се заменува со бро-
јот: „21,30". 

Во точката 6 бројот: „4,50" се заменува со бро-
јот: „5,00", а бројот: „9,00" со бројот: „10,00". 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1970 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3272/1 
17 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

360. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и членот 

109 став 3 од Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 
и 54/67), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Скопје, 
на седницата одржана на 17 ноември 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ СМЕТА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА 

СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1970 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за покривање на зголемените 

обврски на инвалидското и пензиското осигурување 
што настануваат поради сметањето на стажот на 
осигурувањето со зголемено траење и смалува-
њето на старосната граница, плаќаат сите органи-
зации во кои има работни места односно работи на 
кои според Законот за утврдување на работните 
места стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење. 
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II 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите по стапка од: 
а) 1,390/о за работниците запослени на работни 

места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 18 месеци стаж на оси-
гурување ; 

б) 0,92% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 16 мес,еци стаж на оси-
гурување; 

в) 0,68% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 15 месеци стаж на оси-
гурување ; 

г) 0,45% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 14 месеци стаж на оси-
гурување. 

III 
Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување по стапките од точка И на оваа од-
лука се пресметува од износот на бруто личниот 
доход на работни,ците запослени на работни места 
односно работи на кои стажот на осигурувањето им 
се смета со зголемено траење. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 01-3270/1 

17 ноември 1969 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Мананова, с. р. 

361. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и 109 

став 3 од Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" број 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 
54/67), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците - Скопје, 
на седницата одржана на 17 ноември 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1970 ГОДИНА 

I 

Стапката на основниот придонес за инвалидско 
и пензиско осигурување за 1970 година се опреде-
лува на 8,3% од личниот доход и другите примања 
кои служат за утврдување на пензиската основа 
според посебните прописи односно со закон или 
договор утврдени единствени основици за опреде-
лување на правата и придонесите. 

II 

Оваа одлука вл,егува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3268/1 
17 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЗАКОНИТОСТА НА 
ОДРЕДБИТЕ НА ОДЛУКИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА ОПШТИН-
СКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ТРАГАНИТЕ 

I. Собранието на општината Кавадарци со чле-
нот 22 од Одлуката за општинските придонеси и 
даноци на граѓаните („Службен весник на СР Ма-
кедонија", бр. 8/68) имаше воведено данок на при-
ход од згради. Со одредбата на став 1 алинеа 3 на 
тој член ги имаше пропишано и даночните стопи, 
така што определи стопата на данокот да е пого-
лема од 90% за деловните простории што им се 
издаваат во наем на оние работни организации во 
кои е запослен еден член на фамилијата на соп-
ственикот на односната зграда, додека за остана-
тите згради што се издадени во наем имаше про-
пишано стопа на данок од 50%. 

Со Одлуката за општинските придонеси и да-
ноци на граѓаните за 1969 година („Службен вес-
ник на СР Македонија", бр. 2/69) е воведен и во 
1969 година данок на приход од згради. Во членот 
24 став 1 алинеа 5 на таа одлука е содржана ис-
тата одредба како и во Одлуката за општинските 
придонеси и даноци на граѓаните („Службен вес-
ник на СР Македонија", бр. 8/68). 

П. Врховниот суд на Македонија, решавајќи во 
управна постапка за поединечни предмети, застана 
на гледиште дека наведената одредба на Одлу-
ката не е во склад со Основниот закон за придо-
несите и даноците на граѓаните, па во смисла на 
членот 29 од Законот за судовите од општа над-
лежност, му предложи на Уставниот суд на Ју-
гославија да ја оцени законитоста на наведената 
одредба на Одлуката. 

Ш. Врз основа на изложената состојба на пред-
метот Уставниот суд на Југославија по одржаната 
јавна расправа, имајќи го во предвид значењето на 
ова прашање од гледиште на заштита на правата 
на граѓаните утврдени со Уставот и законот, зав-
зеде становиште дека одредбите на општинските 
одлуки за придонесите и даноците на граѓаните, со 
кои се пропишуваат услови за оданочување пои-
накви од условите за оданочување што се пред-
видени со закон, се н е з а к о н и т . 

Вакво гледиште на Судот е засновано врз ин-
терпретацијата на членот 62 од Уставот на СФРЈ, 
како и на членот 3 од Основниот закон за при-
донесите и даноците на граѓаните, кој гласи: „Гра-
ѓаните на територијата на иста општествено-поли-
тичка заедница имаат, под еднакви услови што се 
определени со закон, еднакви обврски во поглед 
на плаќањето на придонеси и даноци". Од цити-
раните уставни и законски норми произлегува де-
ка условите на оданочување можат да се пропи-
шуваат само со закон (сојузен и републички). 

Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните во својата глава IX ги има консти-
туисано основните принципи за оданочување на 
приходите од згради така што има определено кој 
се смета за даночен обврзник, и што ја сочинува 
даночната основица и има предвидено ослободу-
вања. 

Општинските собранија на кои, во смисла на 
членот 32 од Основниот закон за финансирање на 
општествено-политичките заедници, им припаѓа 
овој данок како нивни приход, доколку го вове-
дат, се овластени во смисла на членот 12 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, 
да ги пропишат даночните стопи. Меѓутоа, овла-
стувањето на општинските собранија за пропи-
шување на стопите мора да биде во склад со ос-
новните принципи содржани во членот 12 на Ос-
новниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните, кои што помеѓу останатото предвидуваат 
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дека стопите на придонесите и даноците мораат да 
бидат единствени на целата територија на опште-
ствено-политичката заедница, доколку со тој за-
кон не е определено поинаку. 

Со оглед на тоа дека со Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните, за овој вид 
данок, не е предвидена можност за отстапување 
од принципот на единствени даночни стопи, ниту 
ш е дадено овластување на општинските собранија 
ца можат да определуваат различни височини на 
^топите за определени категории на обврзници, 
според условите што тие би ги предвидувале, тоа 
по мислење на Уставниот суд; одредбите на одлу-
ките на Собранието на општината Кавадарци што 
се однесуваат за данокот на приход од згради, во 
делот со кој за одделни обврзници е пропишана 
стопата на данокот поголема од 900/о, се незако-
нити. Такев различен третман за една категорија 
на граѓани не е во склад со основниот принцип во 
даночниот систем за еднакви услови на оданочува-
ње, утврдени со' закон, 

Врз основа на изложеното Уставниот суд на 
Југославија 

О Д Л У Ч И 

1. Општинското собрание не може да пропишу-
ва услови на оданочување на граѓаните поинаку од 
условите што се определени со закон, доколку за 
тоа не е изречно овластено со закон. 

2. Се утврдува дека одредбата на членот 22 
став 1 алинеа 3 од Одлуката за општинските при-
донеси и даноци на граѓаните („Службен весник 
на СР Македонија", бр. 8/68) и одредбата на чле-
нот 24 став 1 алинеа 5 од Одлуката за општин-
ските прид,онеси и даноци на граѓаните („Службен 
весник на СР Македонија", бр. 2/69) што ги доне-
ло Собранието на општината Кавадарци, не биле 
во согласност со Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните. 

3. Оваа одлука во поглед на поединечните 
правни акти произведува правно дејство од членот 
32 на Законот за Уставниот суд на Југославија. 

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе 
оваа одлука во состав: претседател на Судот Бла -
жо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Неда 
Божиновиќ, др Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, 
др Јован ѓорѓевиќ, Никола Срзентиќ, др Иво Су-
нариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 235/69 
6 октомври 1969 година 

Београд 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
При Окружниот суд во Скопје тужителот Ша-

бани Алие Сејран од село Долно Палчиште, Тетов-
ско, поднесе тужба за развод на брак, против ту-
жената Крвавец Мина, порано од село Ливно, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Крвавец Мина, во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави лично во судот. 

Во противен случај ќе и се определи старател 
за посебен случај кој ќе ја застапува во оваа пар-
ница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2360/69. (90) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Тофиловска Вера од Битола, ул. „Илинден" 

'бр. 1-г, поднесе тужба во овој суд за развод на брак 
против Павлов Методија од Битола, ул. „Довлеџик" 
бр. 41, сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност со непозна-
та адреса, се поканува во -рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно на истиот ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 802/69. (87) 

Вангел Петрески од Прилеп, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 98, поднесе тужба во овој суд за развод на бра-
кот против Анастасија Петревска од Кр. Грција, 
со непозната адреса. 

Бидејќи тужената е во неизвесност и со непо-
зната адреса, се поканува во рок о\ц 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно на истата ќе и биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 790/69. (88) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При Општинскиот суд во Кичево се води по-
стапка за докажување на загубени и тоа: свиде-
телство за завршен втори клас гимназија во учеб-
ната 1927/28 година во Кичево и свидетелство за 
завршено стоучно трговско училиште — вечерно, во 
учебната 1930/1931 година во Кичево, на име Перо 
Томоски од Кичево. 

Се повикува секој што ги има свидетелствата 
или ги пронајде, да ги достави во овој суд во рок од 
3 месеци по обновувањето на огласот во „Службен 
ресник на СРМ". Во спротивно свидетелствата ќе се 
сгласат за загубени. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Кичево, Р. бр. 233 од 8. X. 
1969 година. (89) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. III. 1969 година, страна 518, реден број 11 е 
запишано основањето на Продавница, со седиште 
во село Муртино, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и со мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Панде Гошев, 
кој не е оќлас)тен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02/78 од 2. XI. 
1968 година на работничкиот совет на прегорија- , 
тието и уверението бр. 10-18/112 од 10. III. 1969 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Струмица^ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 106/69. (1054^ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. III. 1969 година, страна 525, реден број 9 е 
запишано основањето на Продавница за колонијал, 
со седиште во село Дабиље, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на колонијал-
ни стоки. 

Продавницата е основава од Земјоделскиот 
комбинат „Плодно Поле" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Трајчо Митев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-343/1 од 
5. III. 1969 година на работничкиот совет на Ком-
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бинатот и решението бр. 12-6646/1 од 16. I. 1969 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 111/69. (1055) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1969 година, страна 446, реден број 20 е 
запишано основањето на Продавница број 25, со се-
диште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на Сите видо-
ви трговски стоки, штици, обла и тесана граѓа, же-
лезо, водоводни цевки и разни приклучни делови 
и цевки за водовод и одвод, керамиди, салонит и 
друго. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало, увоз-извоз „Народен 
магазин" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Ристо Томов 
Киров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр- 04-1707/1 од 
31. XII. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријати,ето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 91/69. (1057) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1969 година, страна 454, реден број 13 е 
запишано основањето на Земјоделска аптека, со 
седиште во Струмица, Градско пазариште. 

Земјоделската аптека ќе врши промет на мало 
со следните артикли: средства за заштита на расте-
нијата, вештачки ѓубрива и останати препарати. 

Земјоделската аптека е основана од Претпри-
јатието за снабдување на земјоделието на големо 
и мало „Агропромет" од Струмица. 

Раководител на Земјоделската аптека е Дана 
Терзи,ева, која не е овластена да ја потпишува, 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката на погонскиот совет од 21. I-
1969 година и записникот бр. 10-18/12 од 6. И. 1969 
година, на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 89/69. (1058) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1969 година, Страна 454, реден број 44 е 
запишано основањето на Меркантилна продавница, 
со седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши промет на мало со се-
менски материјали и меркантилни сточни храни од 
сите видови. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
-снабдување на големо и мало „Агропромет" од 
Струмица. 

Раководител на продавницата е Методи С у р -
лев, кој н,е е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие' 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката од 21. I. 1969 година на погон-
скиот совет и записникот бр. 10-18/18 од 6. II. 1969 
година, на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 114/69. (1059) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. III. 1969 година, страна 530, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавницата, clo седиште 
во Струмица, ул. „Маркс и Енгелс". 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа: сите видови текстилни 
производи, конфекција и метража, гумени, кожни, 
пластични и галантериски производи, кинкалерија, 
парфимерија, бижутерија и сл. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Вера Пачоова, 
која н,е е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на уверението бр. 10-241 од 
8. II. 1969 година, на Санитарната инспекција на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 129/69. (1060) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11. III. 1969 година, страна 526, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Боро Џони" бр. 1. 

Продавницата ќе вѓрши продажба на авто-дело-
ви од сите видови моторни возила, приклучна ме-
ханизација, авто гуми од анте видови, бои и лакови 
од сите видови, како и железарија од сите видови, 
на големо и мало. 

Продавницата е основана од Занаетчиското ус-
лужно трговско претпријатие „26 јули" од Скопје. 

Раководител на продавницата ,е Воислав Иста-
тов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 265 од 1. III. 
1969 година на работничкиот совет на претприја-
тието и уверението бр. 10-18/25 од 4. III. 1969 година 
на санитарниот инспектор на Собранието на оп-
штината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 101/69. (1061) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5. III. 1969 година, страна 524, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Боро Џони" бр. 10. 

Продавницата ќе врши продажба на флокирани 
производи (велур-флок. теписи-плишеви, крзна и 
с)л.), галантерија, детски играчки, јамболии, лепак 
за лепење велурфлок, теписи, како и разни видови 
текстилни производи и конфекција. 

Продавницата е основана од Текстилно-хемис-
ката индустрија „Велурфлок" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Стефчо Геор-
гиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-695 од 27. 
И. 1969 година на работничкиот совет на претпри-
јатието и уверението бр. 10-18/112 од 5. III. 1969 го-
дина, на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 102/69- (1062) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1969 година, страна 528, реден број 10 е 
запишано основањето на Продавница број 13, со се-
диште во село Ангелци, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на сите видо-
ви прехранбени производи, земјоделски производи, 
овошје и зеленчук, продажба на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и 
мало, и колонијални Стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Струмичко Поле" од Струмица. 
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Раководител на продавницата е Ванчо Атана-
сов кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ком-
бинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-361/1 од 26. II. 1969 годи-
на на присилната комисија на комбинатот и уве-
рението бр. 10-18/108 од 21. II. 1969 година, на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Струмица' 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 92/69. (1063) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. III. 1969 година, страна 529, реден број 10 е 
запишано основањето на Продавница „Милка", со 
седиште во Струмица. Продавницата ќе врши про-
мет на мало со сопствени производи и трговски 
стоки и тоа: производи на база на шеќер и какао, 
деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунски преработки и кибрит, разни 
печива, млеко и млечни производи. Угостител-
ство: точење на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и исхрана. 

Продавницата е основана од Занаетчиското ус-
лужно претпријатие „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Крум Маџиров, 
кој н,е е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-272/1 од 
22. III. 1969 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието и записникот бр. 10/23 од 19- III. 1969 го-
дина, на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 128/69. (1064) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. III. 1969 година, страна 329, реден број 2 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Св. Николе. 

Продавницата ќе врши продажба на овошје и 
зеленчук. 

Продавницата е основана од ЗИК „Овче Поле" 
— Св. Николе, Погон VIII — производство, промет 
и кооперација — Св. Николе. 

Раководит,ел на продавницата е Боро Зафиров, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр- 02-1034 од 
17. III. 1969 година на работничкиот совет на ком-
бинатот, и уверението бр. 08-294 од 4. III. 1969 го-
дина, на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 123/69. (1065) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. III. 1969 година, страна 350, реден број 31 е 
запишано основањето на Продавница за продажба 
на брашнр, со седиште во Св. Николе. 

Продавницата ќе врши продажба на брашно, 
трици, сточна храна, разновидни семиња, ориз, грав 
и др. земјоделски производи, како и размена на 
жита со брашно и сточна храна-

Продавницата е основана од З И К „Овче Поле" 
од Св. Николе, Погон IV, Економска единица бр. 2. 

Раководител на продавницата е Стево Митев 
Крстев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено, во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-1033 од 
17. III. 1969 година на работничкиот совет на ком-

бинатот и уверението бр. 08-456 од 7. Ш. 1969 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр, 124/69- (1066) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. I. 1969 година, страна 324, реден број 30 е за-
пишано основањето на Ресторан, со седиште во се-
ло Џумај лија, Светиниколско. 

Ресторанот ќе врши приготвување и сервирање 
на топли и ладни јадења, скара, како и точење на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Приготвените јадења, алкохолните и безалко-
холните пијалоци ќе се сервираат: 

а) Во салата број 1, која е менза за општестве-
на исхрана од затворен тип, ќе се сервираат само 
на работниците запослени во ЗИК „Овче Поле" — 
Св. Николе. 

б) Во салата број 2 и 3 кои се од отворен тип, 
јадењата, алкохолните и безалкохолните пијалоци 
ќе се сервираат на надворешни потрошувачи. 

Ресторанот е основан од З И К „Овче Поле" од 
Свети Николе. 

Раководител на ресторанот е Александар Дими-
тровски, кој не е овластен да го потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
комбинатот. 

Впишувањето на ресторанот е извршено во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 6364 од 31. XII. 
1968 година на работничкиот совет на комбинатот, 
и уверението бр- 08-2020 од 22. XI. 1968 година, на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Свети Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 8/69. (1067) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. И. 1969 година, страна 347, реден број 1 е за-
пишано основањето на Бензинска станица, со се-
диште во Штип. 

Бензинската станица ќе врши продажба на 
нафта и нафтени деривати. 

Бензинската станица е основана од Трговската 
работна организација за промет со нафта и наф-
тени деривати „Југопетрол" од Скопје. 

Раководител на бензинската станица е Кирил 
Спасиков, кој не е овласт,ен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 1388 од 14. II. 1969 година 
на работничкиот совет на „Југопетрол" — Скопје и 
дозволата бр. 0911-5010 од 28- XI. 1969 година, на 
Одделението за урбанизам и комунално-станбени 
прашања на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 83/69. (1068) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на Стопанските организации, на 
24. III. 1969 година, страна 342, реден број 9 е за-
пишано основањето на Автобуската станица, со се-
диште во Штип, ул. „Коле Неделков" бр. 44. 

Автобуската станица-билетарницата е за сите 
превозници, кои експлоатираат автобуски линии, 
кои ќе заклучат накнадни договори за врше,ње ус-
луги на истата. 

Раководител на Автобуската сатница е Дими-
тар Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на Претпријатието за превоз на патници и стоки 
во земјата и странство „Балкан експрес" од Штип. 

Впишувањето на Автобуската станица е извр-
шено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 
011-4944 од 15. Х- 1969 год., на работничкиот совет 
на претпријатието, и дозволата бр. 0911-851 од 27. 
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II. 1969 година, на Одделението за урбанизам и ко-
муна л но-станбени прашања на Собранието на оп-
штината — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 88/69. (1069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 116, книга VI е запишана под фир-
ма: Претпријатие за промет со отпадоци „Отпад" — 
СкопЈе — Откупна станица во Гевгелија, ул. „Бо-
рис Кидрич" бр. 11. Предмет на работењето на от-
купната станица е откуп и продажба на сите ви-
дови отпадоци, индустриски суровини, стари упо-
требливи предмети, фелерични и некурентни сто-
ки, сит,е видови градежни материјали, канализа-
циони, водоводни и електрични материјали, тек-
стилни реслови, емајлирани и порцелански садови 
и разни железни материјали. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на „Отпад" — Скопје, со одлуката од одржа-
ната седница на 14- VII. 1969 година. 

Продавницата ќе Ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Тошев Панде, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската на банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански оуд во Скопје, Фи. 

бр. 764 од 9. IX. 1969 година. (1123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1308, страна 132, книга VI е запишана под 
фирма: Општа земјоделска задруга „Рамадан Агу-
ши" — Качаник — Самостојна организација на 
здружен труд трговија со својство на правно лице 
во Скопје, ул. „Наум Наумовски — Борче" бр. 52. 
Предмет на работењето на самостојната организа-
ција е промет на големо' и мало со прехранбени 
стоки и градежни материјали. 

Самостојната организација е основана од за-
дружниот совет на Општата земјоделска задруга 
„Рамадан Агуши" — Качаник, со одлуката од одр-
жаната седница на 28. VIII- 1969 година. 

Самостојната организација на здружен труд 
трговија со својство на правно лице во Скопје ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето Енвер Амети, раководител. 

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

бр. 809 од 29. IX. 1969 година. (1125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1239, страна 1411, книга V е запишано след-
ното: Здружено претпријатие на памучната инду-
стрија „Интекс" — Скопје — Самостојна организа-
ција на здружен труд со својство на правно лице 
заеднички служби — Скопје. Предмет на работе-
њето на самостојната организација е одржување на 
постојните постројки, набавка на основни средства, 
суровини, полупроизводи и помошни материјали 
(бои, хемикалии, резервни делови, утензилии и дру-
го); продажба на готови производи, полупроизводи 
и услуги; увоз и извоз на сите потребни суровини, 
репроматеријали и уреди како и готови текстилни 
стоки; промет со производи и услуги на организа-
циите во состав како и на трети лица; извршување 
на други разни помошни, споредни и ^ и н д у с т р и -
ски дејности, за себе и за своите кооперанти; врши 
и други работи од дејноста на Здруженото прет-
пријатие. 

Раководител на Самостојната организација е 
Димитар Бојковски. 

Самостојната организација на здружен труд со 
својство на правно лице „Заеднички служби" — 
Скопје е во состав на Здруженото претпријатие на 
памучната индустрија „Интекс" — Скопје и е за-
пишано во регистарот со актот на основање Фи. бр. 
840/68 од 29- VII. 1968 година и решението за кон-
ституирање Фи. бр. 1006/68 од 17. IX. 1968 година. 

Самостојната организација на здружен труд со 
својство н а правно лице „Заеднички служби" — 
Скопје ги има самостојните права определени со 
статутот на Здруженото претпријатие „Интеко" — 
Скопје и договор за соединување во Здруженото 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 720 од 26. IX. 1969 година. (1126) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 104, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало 
— Скопје — Продавница број 3 во село Речица, 
Кумановско. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на селско-стопански производи, 
индустриски, прехранбени и непрехранбени про-
изводи и слично. 

Продавницата е основана со спојување на Зем-
јоделската задруга „Башкими" од село Слупчане, 
Кумановско, Фи- бр. 523/67, рег. бр. 99, страна 493, 
книга I со Претпријатието за електроинсталациони 
работи и промет на големо и мало „Електрострој" 
— Скопје, рег. бр. 1186, страна 973, книга 5. 

Раководител на продавницата е Стоилковиќ 
Стоил, с. Речица, Кумановско. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 305 од 24. IX. 1969 год. (1147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 104, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје — Продавница број 1 во село Слупчани, Ку-
мановско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на селскостопански производи, инду-
стриски, прехранбени и непрехранбени производи 
и слично. 

Продавницата е основана со соединување на 
Земјоделската задруга „Башкими" од с. Слупчане, 
Кумановско, Фи. бр- 523/67, рег. бр. 99, страна 493, 
книга I, со Претпријатието за електроизолациони 
работи и промет на големо и мало „Електрострој" 
— Скопје, рег. бр. 1186, страна 973, книга 5. 

Раководител на продавницата е Елези Асана 
Шефик. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 306 од 24. IX. 1969 година. (1148) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 104, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје — Продавница број 2 во село Старо Наго-
ричане, Кумановско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на селскостопански произ-
води, индустриски, прехранбени и непрехранбени 
производи и слично. 

Продавницата е основана со соединување на 
Земјоделската задруга „Башкими" од с. Слупчане, 
Кумановско, Фи- бр. 523/67, рег. бр. 99, страна 493, 
книга I, со Претпријатието за електроинсталатер-
ски работи и промет на големо и мало „Електро-
строј" — Скопје, рег. бр. 1186, страна 973, книга 5. 

Раководител на продавницата е Серафимовски 
Божин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 310 од 24. IX. 1969 година. (1149) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 148, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и,мало — 
Скопје — Продавница број 6 во село Лојане, Кума-
новско. Предмет на работењето на продавницата е 
трговска дејност со сит,е видови прехранбени и не-
прехранбени стоки, како и разни други колонијал-
ни стоки. 

Продавницата е основана од работната заедница 
на „Македонија прогрес" — земјоделско производно 
и трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, 
со одлуката бр. 03-851/6 од 1969 година-

Раководител на продавницата е Дестани Веби. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 536 од 22. IX. 1969 година. ' (1150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 148, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје — Продавница број 4 во село Паликура, К а -
вадарско. Предмет на работењето на продавницата 
о продажба на селскостопански производи, инду-
стриски, прехранбени и непрехранбени колонијални! 
стоки, како и разна друга техничка стока. 

Продавницата е основана од работната заедни-
ца на „Македонија прогрес" — земјоделско произ-
водно трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје, со одлуката бр. 351/6 од 29. X. 1968 година' 

Раководител на продавницата е Настов Блажо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
па овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 226 од 22. IX. 1969 година. (1151) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 148, книга VI е запишана под 
фирма: „Македонија прогрес" — земјоделско произ-
водно и трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје — Продавница број 7 во Неготино. Предмет 
па работењето на продавницата е трговска дејност 
со сите видови на електроизолациони материјали, 
како и електрични апарати за домашна употреба. 

Продавницата е основана од работната заедница 
га „Македонија прогрес" — земјоделско производ-
но и трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје, со одлуката бр. 03—604/3 од 23. IV. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Андова Верка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 380 од 22. IX. 1969 година. (1152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1309, страна 144, книга IV е запишана под 
фирма: „Маријан Вадел" — творница — Загреб — 
Складиште и претставништво во Скопје, ул. „Џон 
Кенеди" бб (единица). Предмет на работењето на 
складиштен и претставништвото е ускладиштува-
ње и заклучување на договори за продажба на сите 
производи на претпријатието „Вадел", на големо и 
мало. 

Складиштето и претставништвото се основани 
од работничкиот совет на Творницата „Маријан Ва-
дел" — Загреб, со одлуката од одржаната седница 
па 27. ХП. 1968 година. 

Раководител на складиштето и претставништво-
то е Антунов Никола. 

Складиштен со претставништвото во Скопје, ќе 
ги потпишува, задолжува и раздолжува Антунов 

Никола, раководител, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 95 од IX. 1969 година. (1153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1307, страна 130, книга VI е запишано под 
фирма: Земјоделска задруга „Трибор" — село Ви-
толиште, Битолско — Претставништво во Скопје, 
ул. „95" бр. 13. Предмет на работењето на претстав-
ништвото е набавка и продажба - на сите видови 
индустриски и колонијални стоки, како и откуп на 
земјоделско-сточарски производи. 

Претставништвото е основано од задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Трибор" од село 
Витолиште, со одлуката бр. 208 од 23. VHI. 1969 го-
дина. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Петре Биноски, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 702 од 23. IX. 1969 година. (1154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 111, книга V е запишана под 
фирма: Производно претпријатие „Билјана" — Ско-
пје — Продавница број 36 во Скопје, ул. „Џон Ке-
неди" бб. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на слаткарски производи и други ар-
тикли од струката. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Производното претпријатие „Билјана" — 
Скопје, со одлуката од одржаната седница на 17. XI. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Лука Никаље-
виќ. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1163/68 од 30. IX. 1969 година. (1155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 134, книга VI е запишана под 
фирма: Производно претпријатие „Билјана" — Ско-
пје — Продавница број 37 во Скопје, ул. „11 октом-
ври" бб. Предмет на работењето на, продавницата е 
продажба на сите видови свои производи и тоа: си-
те видови слаткарски производи, безалкохолни пи-
јалоци, бело печиво, бурек и друго и продажба на 
производи на други претпријатија како дополнува-
ње на асортиманот и тоа: чоколада, бонбони, кекси, 
наполитанки, пијалоци, пиво и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Производното претпријатие „Билјана" — Скопје, 
со одлуката од одржаната седница на 17. XI. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Лука Никаље-
виќ. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 8 од 30. IX. 1969 година. (1156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 662, страна 1267, книга V е запишана под 
фирма: „Агрохемизација" — специјализирано прет-
пријатие за хемизација на земјоделството — Ско-
пје — Продавница во Тетово (во кругот на град-
ското пазариште во бараката во Тетово). Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сите 
видови семенски стоки, производи од пластика и 
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јута, сириште, рафија, како и заштитни средства 
за земјоделството и животните, со исклучок на от-
рови. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Агрохемизација" — специјализирано претпри-
јатие за хемизација на земјоделството — Скопје, 
ао одлуката бр. 03-3327 од 20. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Аспарух Си-
мовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 463 од 17. IX. 1969 година. (1157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 271, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница за месо во Тетово, ул. „Бели-
чица" број 5. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово 
со одлуката бр. 02—3946 од 15. XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Османи Невзат. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 697 од 24. IX. 1969 година. (1158) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат на име: „Градска По-

ликлиника „Букурешт" — Скопје, лабораторија", 
се огласува за неважен. (8634) 

Загубениот печат и штембил на име: „Месна 
организација на ССРНМ с. Кривогаштани, При-
лепско", се огласуваат за неважни. (8544) 

Загубениот округли печат под назив: „Здрав-
ствен дом „Кале" — Здравствена станица „Фран-
цуски гробишта" — Скопје", се огласува за нева-
жен. (8976) 

Загубениот округли печат под назив: „Здрав-
ствен дом „Кале" — Здравствена станица „Чаир" 
— Скопје", се огласува за неважен. (8977) 

Загубениот округли пеечат под назив: „Здрав-
ствен дом „Кале" — Школски диспанзер „Дуќан-
џик", Скопје", се огласува за неважен. (8978) 

Загубениот округли печат под назив: „Здрав-
ствен дом „Кале" — Детски диспанзер „Дуќан-
џиќ", Скопје", се огласува за неважен. (8979) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за завршено средно земјоделско 
училиште во Битола на име Цветко Симоновски, 
ул. „Мише Ефтимов" бр. 17, Крушево. (8694) 

Пасош на име Неда Јовановска, ул. „Илинден-
ска" бр. 1в, Битола. (8549) 

Воена книшка на име Томе Кочо Чороски, с. 
Вевчани, Струга. (8553) 

Воена книшка издадена од воен отсек — Гости-
вар на име Ирфан Б. Асани, с. Велебрдо, Гости-
вар. (9564) 

Воена книшка издадена од воен отсек — Гости-
вар на име Сали Јакупи, с. Беловиште, Гостивар. 

(8565) 
Воена книшка издадена од ВП 3789 — Травник 

на име Круме Н. Аврамовски, с. Клечовци, Кума-
ново. (8569) 

Воена книшка на име Мирко Смилевски, с. Ко-
зица, Кичево. (8571) 

Воена книшка на име Бојко С. Станојковиќ, с. 
Тремник, Неготино. (8572) 

Воена книшка издадена од Бар на им,е Абдул-
резак Исмаили, ул. „Железничка" бр. 35, Тетово. 

(8573) 
Воена книшка издадена од Загреб на име Иса 

К. Селими, с. Жубрино, Кичево. (8580) 
Лична карта бр. 12625 на име Љубица Мангоска, 

ул. „Бр. Ш е м о в с к и " бр. 18, Прилеп. (8584) 
Воена книшка на име Насе Д. Георгиевски, с. 

Киселица, Кр. Паланка. (8597) 
Лична карта издадена од СВР — Тетово на име 

Имер Иљази, с. Шипковица, Тетово. (8598) 
Пасош' издаден од СВР — Битола на име Зорка 

Шибевска, ул. „Боримечка" бр. 10а, Битола. (8602) 
Воена исправа издадена од ВП 6615 — Пожа-

ревац на име Сали К. Дервиш, ул. „Преспа" бр. 24, 
Битола. (8606) 

Воена исправа на име Мишко М. Темелковски, 
ул. „Кајмакчалан" бр. 8, Битола. (8607) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гос-
тивар на име Муједин Усеини, с. Ѓурѓевиште, Гос-
тивар. (8618) 

Лична карта рег. бр. 3063, серија бр. ДА059063 
издадена од ОВР — Виница на име Богдан Митко 
Ивановски, Виница. (8610) 

Воена книшка на име Селим К. Иљази, с. Бо-
говиње, Тетово. (8623) 

Уверение за положен стручен испит за шивачка 
дејност, издадено од Општината Прилеп на име 
Раде Богески, С. Стровија, Прилеп, (8856) 

Воена книшка на име Рамис Бајрамоски, Струга. 
(8819) 

Воена книшка издадена од ВП 4851 — Скопје 
на име Расим Таири, с. Чегране, Гостивар. (8820) 

Пасош издаден од СВР — Битола на им.е Слав-
ко Талески, с. Беранци, Битола. (8830) 

Пасош издаден од СВР — Битола на име Јосиф 
Ѓоргиевски, ул. „Дојран" бр. 38, Битола. (8837 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Вра-
нче на име Велимир Зарев Јованоски, Кичево. (8838) 

Лична карта бр. 3097, издадена од ОВР - Те-
тово на име Маќбул Шакири, Дебар. (8855) 

Воена книшка на име Кадри Ферати, с. Теново, 
Тетово. (8858) 

Воена исправа на име Славко Т. Стојановски, 
с. Барешани, Битола. (8862) 

Пасош издаден од СВР — Битола на име Тоде 
Шереметкоски, ул. „Фари Ибраим" бр. 29, Битола. 

(8863) 
Воена книшка издадена од ВП 5973 — Сараево 

на име Асан Ш. Асани, с. Бедиње, Куманово. (8874) 
Воена книшка на име Спасо Андре Крстевски, 

с. Теарце, Тетово. (8884) 
Воена книшка издадена од ВП 6734 — Ваљево 

на име Метуш Нуредина Куртиши, с. Раковец, Те-
тово. " (8885) 

Лична карта бр. 16090 на име Синан Шабани, 
с. Палатица, Тетово. (8886) 

Лична карта издадена од Прилеп на име Милан 
Талески, ул. ,,В. Талески" бр. 63, Прилеп. (9033) 

Воена книшка издадена од ВП. 5117/10 — Ку-
маново на име Рамадан Махмуди, К е ј „Братство 
Единство" бр. 17, Гостивар. (9036) 

Лична карта издадена од Прилеп на име Љубе 
Талески, с. Ново Селани, Прилеп. (9037) 

Воена книшка на име Борис В. Талевски, с. 
Новаци, Битола. (9038) 

Воена книшка издадена од Заечар на име Петар 
М. Јовановски, ул. „П. Гули" бр. 22, Тетово. Ѓ9041) 

Лична карта на име Самоил С. Димитријевски, 
ул. „Неготино" бр. 2, Тетово. (9042) 

Пасош издаден од ОВР — Битола на име Коста 
Михаиловоки, ул. ,,Вл. Рогузиваро" бр. 24, Битола. 

(9044) 
Воена книшка на име Јован Т. Пејовиќ, ул. 

„8 март" бр. 10, Кавадарци. (9047) 
Пасош издаден од Прилеп на име Боне Диме-

ски, Булевар „М. Тито" бр. 33, Прилеп. (9053) 
Пасош бр. 068541, издаден од ОВР - Т. Велес 

на име Спиро Зографски, ул. „Н. Наумовски" бр. 2, 
Т. Велес. (9058) 
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Воена книшка издадена од Воен отсек — Субо-
тица на име Раде Јовановски, с. Градиште, Кума-
ново. (9065) 

Пасош издаден од ОВР — Битола на име Коле 
Керулавски, Битола. (9066) 

Лична карта на име Двеста Бошевска, ул. 
„Поречка" бр. 7а, Битола. (9073) 

Лична карта бр. 9088 на име Стојче Алексоски, 
с. ПодржиКоњ, Кр. Паланка. (9084) 

Здравствена легитимација бр. 18929 на име 
Стојче Алексоски, с. ПодржиКоњ, Кр. Паланка. 

(9085) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Гос-

тивар на име Тодор Ицков, „,,Електро Маврово", 
Гостивар. (9090) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Василески, ул. „М. Пијаде" 
бр. 81, Прилеп. (5741) 
Ученичка книшка од Ш одделение, издадена од 
Училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Стојан 
Трајкоски, ул. „Ицо Балкански" бр. 3, Прилеп. (5742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горе Спасески, ул. „Сутјеска" бр. 2, 
Прилеп. (5743) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горги Станкоски, ул. „Раде Ива-
носки", бр. 21, Прилеп. (5744) 

Здравствена легитимација на име Горе Ј. Коло-
ски, с. Луково, Струга. (5745) 

Свидетелство за завршено осмолетка на име 
Исијан Кипровски, Гостивар. (5746) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето 
„Бр. Единство" — Гостивар на име Снежана Не-
сторова , учил. „Бр. Единство" Гостивар. (5747) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —. 
Скопје на име Илија Маневски, Скопје. (5748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Панова, Скопје. (5749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Кузмановски, Скопје. (5750) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Никола Кузмановски, Скопје. (5751) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чедомир Костовски, Скопје. (5752) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Благоја Ѓоргиевски, Скопје. (5753) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боро Илиевски, Скопје. (5754) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хабиб Алиу, Скопје. (5755) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исов Имери, Скопје. (5756) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Филип Ристовски, Скопје. (5757) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Валандово на име Љенка Хаџипетрова, Скопје. 

(5758) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Хасан-Токсим Умер Скопје. (5759) 
Дозвола рег. бр. 2147 за носење и држење на 

оружје, издадена од УВР — Скопје на име Блаже 
Огојановски, Скопје. (5760) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанка Николовска, Скопје. (5761) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Савевска, Скопје. (5762) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дирајете Музафер Имери, Скопје. 

(5763) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубица Иванова, Скопје. (5764) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Веле Чкинески, Скопје. (5765) 
Возачка дозвола бр. 810, издадена од СВР — 

Битола на име Веле Чкинески, ул. „Л. Јован-Леко" 
бр. 18, Битола. (5766) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нафија Реџовиќ, Скопје. (5767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Зука, Скопје (5768) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ајша Бајрамова, Скопје. (5769) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Димитрија Стојановски, Скопје. 
Оружен лист рег. бр. 396/62, издаден од СВР 

— Скопје на име Стојан Милошевски, Скопје. (5771) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубица Денчиќ, Скопје. (5772) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ељим Гаши, Скопје. (5773) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мито Камчев, Скопје. (5774) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јосиф Димовски, Скопје. (5775) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слободан Блажевски, Скопје. (5776) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Вера Здравевска, Скопје. (5777) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Марика Чемерикиќ, Скопје. (5778) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гевгелија на име Зафир Стар делов, ул. „Р. Ж и н -
зифов" бр. 22, Гевгелија. (5779) 

Свидетелство од IV одделение на име Даница 
Стојческа, с. Вранче, Прилеп. (5780) 

Свидетелство од VIH одделение, издадено од 
Училиштето „М. Матак" — с. Кривогаштани на 
име Дончо Крбалески, с. Врбјани, Прилеп. (5781) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Адем Сакиповски, ул. „11 ноември" бр. 78, Ку -
маново. (5782) 

Свидетелство за завршено специјално текстил-
но училиште во Тетово на име Бранко Андреевски, 
ул. „Иван Андоновски" бр. 6, Кратово. (5783) 

Здравствена легитимација на име Шаипи Бес-
ник с -Пирок, Тетово. (5784) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Томислав Мирчевски, ул. „Струш-
ка" бр. 8, Тетово. (5785) 

Здравствена легитимација на име Зоран Си-
моски, ул. „Р. Цониќ", бр. 33, Тетово. (5786) 

Работна книшка бр. 1470/63 на име Ибраим Бе ј -
тулаи, с. Селце Кеч, Тетово. (5787) 

Здравствена легитимација на име Живко Ко-
чески, ул. „К. Ј. Питу" бр. 97, Тетово. (5788) 

Свидетелство за завршено VIH одделение, из-
дадено од Училиштето „К. Канински" — Битола 
на име Анѓелина Т. Нед ел кова, ул. „Хр. Узунов" 
бр. 23, Битола. (5789) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Хариклија Трајковски, ул. „К. Пеј-
чинов" бр. 58, Битола. (5790) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горѓи Митрески, ул. „Марксова" бр. 
103, Прилеп. (5791) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Аранија Аврамоски, с. 
Долгаец, Прилеп. (5792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Русанка Аврамоска, с. Долгаец, 
Прилеп. (5793) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Даница Петреска, с. 
Ракле, Прилеп. (5794) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Ислаим Камилоски, ф - к а „Б. К и -
дрич", Струга. (5797) 

Работна книшка рег. бр. 435, серија бр. 76960 
издадена од Кавадарци на име Васил Кимов, с. 
Камен Дол, Кавадарци. (5798) 

Ученичка книшка бр. 7, на име Горги Дренков, 
Неготино. (5799) 

Здравствена легитимација на име Али Емини, 
ул. „Вардарска", Тетово. (5800) 

Здравствена легитимација на име Абдураман 
Емини, ул. „Вардарска", Тетово. (5801) 

Работна книшка бр. 17295 на име Селим М. 
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26 декември 1969 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ" - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПРЕИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да 
ги исполнуваат и следниве: 

Да имаат завршено ВПШ (ПА) со најмалку 15 
години стаж во струката или филозофски факул-
тет — педагошка група со најмалку 10 години стаж 
во струката. 

Молбите со биографски податоци да се доста-
ват до Училиштето. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

(1483) 

Конкурсната комисија при Здравствениот дом 
Кисела Вода Скопје — Работна единица Драчево, 

р а с п и ш у в а 

II К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
работната единица — Драчево: 

I. Пет работни места — лекари од општа прак-
тика со завршен медицински факултет и обавезен 
лекарски стаж, и тоа за следните работни места: 

1. Еден лекар за работа во пунктот с. Горно 
Количани 

2. Иден лекар за работа во пунктот Ст. Зеле-
никово 

3. два лекара за работа во службата за де-
журство, ноќно и празнично. 

4. Еден лекар за работа во службата за до-
машна посета. 

II. Четири медицински сестри со завршено 
средно медицинско училиште и тоа за следните ра-
ботни места: 

1. Една медицинска сестра за работа во пунк-
тот с. Горно Количани. 

2. Две медицински сестри за работа во служ-
бата за дежурство, ноќно и празнично. 

3. Една медицинска сестра за работа во служ-
бата за домашна посета. 

III. Две акушерки со завршено средно меди-
цинско училиште — акушерски смер и тоа на 
следните работни места: 

1. Една акушерка за работа во пунктот с. Гор-
но Количани 

2. Една акушерка за работа во пунктот Ст. Зе-
лениково 

IV. Еден лекар за специјализација по рендге-
нологија во институтот во Скопје. Услови: Лекар 
по општа практика со завршен медицински ф а -
култет и положен стручен испит. Предност имаат 
лекарите што ги исполнуваат условите од работ-
ната единица — Драчево. 

V. Медицински лаборант со завршено средно 
медицинско училиште — отсек лаборантски еден 

VI. Стоматалог со завршен стоматалошки ф а -
култет и обавезен лекарски стаж — еден 

VII. Забен асистент со завршено нижо образо-
вание — еден 

Услови: Да имаат завршено соодветна школска 
подготовка и да се телесно и душевно способни за 
работа. ѓ 

Бр. 43 - Стр. 843 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Молбите со свидетелството за завршена соод-
ветна школска подготовка и лекарското уверение, 
за лекарите и уверение за завршен едногодишен 
Стаж се поднесуваат во архивата на работната еди-
ница — Драчево. 

Од Комисијата за распишување на конкурс во 
работната единица — Драчево 

(1482) 

Врз основа на членот 3 од Правилникот за спе-
цијализација на здравствените работници („Служ-
бен лист на ФНРЈ" број 2/60 и согласноста број 
10-4193/68 од 21. I. 1969 годела и бр. 10-93 од И. I. 
1968 година на Републичкиот секретаријат за народ-
но здравје и социјална политика на СРМ — Скопје, 
Советот на Медицинскиот центар — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
лекар на специјализација по специјалноста 
неуропсихиј атриј а 
Услови: Кандидатите да имаат најмалку три 

години работна практика во здравствената уста-
нова, да го положиле стручниот испит и да знаат 
еден од странските јазици. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до конкурсната комисија на Медицинскиот 
центар — Прилеп. (481) 

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во звањето предавач 
по предметот Хемија 

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 
исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СР Македонија. 

Рокот за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручни и научни трудови се поднесуваат во по 3 
примероци. (1478) 

Управниот одбор на „ДТВ Партизан" од Горче 
Петров на својата седница од 4. XII. 1969 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — Предњак. 
Услови: 
А) Кандидатите да ги исполнуваат општите ус-

лови по ОЗРО. 
Б) Посебни услови: завршена Средна фискул-

турна школа; кандидатот да е од женски пол. 
Приемот ќе се изврши по пат на тестирање. 
Некомплетирани документи не се разгледуваат. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 

објавување. (1479) 
ОД УПРАВНИОТ ОДБОР 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Конкурсната комисија при Уметничката гале-
рија „Моша Пијаде" — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за Директор на Галеријата 
(реизбор) 

Услови: Кандидатите покрај општите услови 
според Законот за работните односи треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

— да има средна стручна подготовка — про-
светна струка, положен стручен испит со над 10 
години работно искуство во струката од кои 5 го-
дини на раководно работно место во просвета и 
култура. 

Молбите, таксирани со 1 нов динар со сите 
комплетирани документи и тоа: уверение дека не 
е осудуван, уверение дека не е под истрага, ле-
карско уверение, уверение дека не му е забрането 
вршењето должност директор, да се достават до 
конкурсната комисија при Уметничката галерија 
во Битола. 

Молбите со некомплетирани документи нема да 
се земат во предвид. 

Кандидатите кои се во работен однос да до-
стават согласност од службата за конкурирање по 
овој конкурс. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
(1480) 

СОДРЖИНА 
Страна 

336. Закон за изменување на Законот за уче-
i / ство на Социјалистичка Република Маке-

донија во финансирањето на модерниза-
цијата на аеродромот во Охрид — — — 821 

337. Закон за основање и работење на штедно-
у кредитните служби при земјоделските ор-

ганизации — — — — — — — — 821 
' 338. Одлука за именување членови на Коми-

тетот за туризам и угостителство — — 823 
' 339. Одлука за именување членови на Коми-

тетот за надворешна трговија — — — 823 
'340. Одлука за избор на судии на окружните 

и окружните стопански судови во Скопје 
и Штип - - - - - - - - - 823 

341. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување бројот на судиите и судиите-
поротници во окружните судови — — — 824 

342. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување бројот на судиите и судиите-
поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови 824 

343. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стапките на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање иза трошоците на инвалидското 
осигурување што го надминуваат опреде-
лениот просек на трошоците на тоа осигу-
рување за 1970 година — — — — — 824 

344. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стапките на додатниот придонес за 

/ инвалидско и пензиско осигурување за 
V покривање на зголемените трошоци на 

инвалидското осигурување кои произлегу-
ваат од поголема опасност од несреќа на 
работа или од заболување од професионал-
на болест за 1970 година — — — — — 824 

345. Одлука за давање согласност на Одлуката . 
за измени на Одлуката за основиците и 

постојаните износи на придонесите за со-
/ цијално осигурувањ,е на одделни катего-

V рии лица вон работен однос осигурени по 
прописите за социјално осигурување — 825 

346. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за измени и дополнувања на Одлуката за 

у / плаќање придонеси за социјално осигуру-
вање за одделни категории осигуреници — 825 

347. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стапките на додатниот придонес за по-
кривање на зголемените обврски на инва-
лидското и пензиското осигурување што 
настануваат поради сметањето на стажот 
на осигурувањето со зголемено траење и 
смалувањето на - старосната граница за 
1970 година — — — — — — — — 825 

348. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стапката на основниот придонес за ин-

v валидско и пензиско осигурување за 1970 
година — — - — — — — — — 826 

349./ Решение за именување помошници на ди-
у ректорот на Републичкиот завод за урба-

низам, станбени и комунални прашања — 826 
350. Решение за разрешување од должност по-

V мошник на републичкиот секретар за ин-
дустрија и трговија — — — — — — 826 

351. ,,Решение за разрешување од должност по-
У мошник на републичкиот секретар за ин-

дустрија и трговија — — — — — — 826 
352. Решение за именување помошник на прет-

у седателот на Комитетот за туризам и уго-
стителство — — — — — — — — 826 

353./ Решение за именување помошник на прет-
У седателот на Комитетот за надворешна тр-

говија — — — — — — — — — 827 
354./ Решение за разрешување од должност 

Ј помошник на директорот на Републич-
киот завод за статистика — — — — 827 

355у Наредба за преземањ,е мерки за заштита 
/ на добитокот од заразните болести во 1970 

година — — — — — — — — — 827 
356. Одлука за стапките на додатниот придо-

нес за инвалидско и пензиско осигурување 
/ за покривање на трошоците на инвалид-

/ ското осигурување што го надминуваат 
определениот просек на трошоците на тоа 
осигурување за 1970 година — — — — 830 

357. Одлука за стапките на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување 

. за покривање на зголемените трошоци на 
/ инвалидското осигурување кои произлегу-

' ваат од поголема опасност од несреќа на 
работа или од заболување од професио-
нална болест за 1970 година — — — 832 

358. Одлука за измени на Одлуката за основи-
ците и постојаните износи на придонесите 

/ за социјално осигурување на одделни ка-
v тегории лица вон работен однос осигурени 

по прописите за социјално осигурување — 834 
359. Одлука за измени и дополнувања на Од-

луката за плаќање придонеси за социјално 
у осигурување за одделни категории осигу-

реници — — — — — — — — — 834 
360. Одлука за стапките на додатниот придо-

нес за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигурува-

У ње што настануваат поради сметањ.ето на 
у стажот на осигурувањето со зголемено 

траење и смалувањето на старосната гра-
ница за 1970 година — — — — — — 834 

361. ^Одлука за стапката на основниот придо-
/ нес за инвалидско и пензиско осигурување 

v за 1970 година - - - - - - - 835 
Одлука на Уставниот суд на Југославија 
^ за утврдување на незаконитоста на одред-
^ бите на одлуките на Собранието на оп-

штината Кавадарци! за општинските при-
донеси и даноци на граѓаните — — — 835 
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