
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Број 42 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 96 дин 
Жиро сметка број 401-1-698 

389. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

СР Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ 42-ЧАСОВНА 

РАБОТНА НЕДЕЛА ВО ОДДЕЛНИ РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за условите и начинот 
на воведување 42-часовна работна недела во од-
делните работни организации, што Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија го донесе 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
8 декември 1965 година и на седницата на Органи-
зационо-политичкиот собор одржана на 9 декември 
1965 година. 

У. бр. 170/65 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ 
42-ЧАСОВНА РАБОТНА НЕДЕЛА ВО ОДДЕЛНИ 

РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат условите и на-

чинот под кои одделни работни организации пре-
минуваат на 42-часовна работна недела 

Член 2 
Условите од член 3, став 1 точка 2 од Основ-

ниот закон за воведување 42-часовна работна не-
дела (Основен закон) се смета дека ги исполнува и 
работната организација која нето продуктот по ра-
ботник и реалниот личен доход по работник, оства-
рени во висина пред преминувањето на 42-часовна 
работна недела, го постигнува со дополнителни вло-
жувања од средствата на сопствените фондови или 
со зголемување бројот на запослените работници, 
ако тоа е неопходно. 

Член 3 
Работните организации ,од услужните дејности 

(трговијата, комуналниот сообраќај, врските, ту-
ризмот, занаетчиството, банкарството, комуналната 
дејност, општествените служби и слично) во кои 
траењето и распоредот на работното време битно 
влијае врз можноста за воведување на 42-часовна 

работна недела во сите други работни организации, 
можат да преминат на 42-часовна работна недела 
ако на корисниците на нивните услуги им ја обез-
бедат истата должина и распоред на погонското 
работно време што им го обезбедувале и пред пре-
минување на 42-часовна работна недела. 

Член 4 
Извршниот совет може да образува републичка 

комисија за работно време, што ќе го следи спрове-
дувањето на Основниот закон и овој закон, како и 
што ќе ја следи работата на општинските собранија 
односно на општинските комисии во врска со под-
готовките за воведување на 42-часовна работна не-
дела. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

390. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

СР Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРКИ-

ТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за мерките за безбед-
ност на сообраќајот на јавните патишта, што Со-
бранието на СРМ го донесе на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 8 декември 1965 го-
дина и седницата на Организационо-политичкиот 
собор одржана на 9 декември 1965 година. 

У. бр. 171/65 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-

ЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон, во согласност со Основниот за-

кон за безбедност на сообраќајот на јавните па-
тишта („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/56), се 
определуваат дополнителни мерки за безбедност, 
како и условите и правилата за вршењето на соо-
браќајот на јавните патишта. 
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Ц. СООБРАЌАЈ 
1. Ограничување брзината на возилата 

Член 2 
Во случаите кои непосредно ја загрозуваат без-

бедноста на сообраќајот може да се определи огра-
ничување брзината на движењето на одделни па-
тишта или брзината на движењето на одделни (ви-
дови моторни возила на тие патишта. 

Ограничувањето на брзината од претходниот 
став го определува општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Член 3 
За одделни видови возила или за сите -возила 

може за одделни патишта да се определи општо 
ограничување на брзината на движењето, што ќе 
се применува само во определени денови или во 
определени временски периоди, ако може основано 
да се очекува дека во тоа време сообраќајот на па-
тиштата ќе биде исклучително силен. 

Ограничувањето од претходниот став за патиш-
тата од I и П ред го определува републичкиот се-
кретар за внатрешни работи во согласност со ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија, а 
за патиштата од Ш и IV ред и за улиците го опре-
делува општинскиот орган на управата надлежен 
за комунални работи, 

Органот или работната организација што се 
грижат за одржување на патиштата и улиците се 
должни да постават сообраќајни знаци со кои ќе-
се предупредат учесниците во сообраќајот на огра-
ничувањето определено според овој член 

2. Сообраќај во населени места 

Член 4 
Собранијата на општините донесуваат поблиски 

прописи за: ограничувањето брзината на движе-
њето во населените места, определувањето на глав-
ни, споредни и еднонасочни улици; забраната на 
сообраќајот во одделни улици за сите (возила или 
за одделни видови возила; определувањето место 
за паркирање; определувањето станици на мотор-
ните возила во јавниот сообраќај; движењето на 
пешаците, велосипедите и запрежните возила; об-
врските за поставување заштитни огради пред јав-
ните згради и објекти кога постои непосредна опас-
ност за пешаците; определувањето на улици и вре-
мето во кое може во тие улици да се врши чистење 
и собирање на ѓубрето, товарање и растоварање на 
материјали и стоки; и терањето и водењето на до-
биток. 

За ограничувањето и забраните од претходниот 
став на местата на ограничувањето односно забра-
ните се поставуваат соодветни сообраќајни знаци 
или известувања. 

3. Услови под кои може да се врши превоз на лица 
со автобуси и товарни моторни возила 

Член 5 
Во автобусите што сообраќаат во меѓумесниот 

сообраќај можат да се превезуваат онолку патни-
ци, колку што има вградени седишта, вклучувајќи 
ги и одобрените помошни седишта. 

Во автобусите што сообраќаат во градскиот; и 
приградскиот сообраќај можат да се превезуваат 
онолку патници, колку што предвидел производи-
телот на возилото. 

Бројот на одобрените помошни седишта од став 
X на овој член се впишува во сообраќајната дозво-
ла. Бројот на местата за седење и стоење задолжи-
телно се истакнува на видно место во автобусот. 

Член 6 
На товарно моторно возило во просторот пред-

виден за сместување на товарот можат врз основа 
на посебно одобрение да се превезуваат работници 
од местото на живеењето до местото на работењето 
и обратно, од едно до друго работно место, како и 
во други определени случаи кога тоа е од општ 
интерес. 

Превозот од претходниот став може да се врши 
и на подрачје на две или повеќе општини. 

Одобрението го издава општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи Одобре-
нието се издава најмногу за три месеци. 

Член 7 
Одобрението од член 6 на овој закон може да 

се издаде ако товарното моторно возило е опреме-
но со: 

клупи прицврстени за подот на каросеријата; 
двојни наплатоци на задните тркала; 
арњеви и цирада со два отвора на спротивните 

страни со димензии 40 х 60 см. затворени со прови-
ден материјал; 

седишта сместени покрај работ и задната клупа 
со цврст надворешен потпир ако страниците на ка-
росеријата се пониски од 120 см; 

скала за качување и слегување од возилото; 
два противпожарни апарати; и 
прирачна аптека за укажување прва помош. 

Член 8 
Во просторот за сместување на товар на товар-

но моторно возило можат да се превезуваат: 
до 15 лица на возило до два тона; 
до 20 лица на возило до три тона; и 
до 25 лица на возило над три тона. 
Возилото од претходниот став може да се дви-

жи на јавен пат надвор од населено место со брзи-
на до 60. а во населено место до 40 км. на час. 

Член 9 
Одобрението од член 6 на овој закон ги содржи: 
презимето и името на возачот број на (возачката 

дозвола со означување на категоријата, марката на 
возилото, бројот на регистарската таблица и соо-
браќајната дозвола; 

времето за кое одобрението е издадено; 
релацијата на која возилото сообраќа; 
бројот на лицата што можат да се превезуваат. 

Член 10 
На приколка што ја влече трактор можат да се 

превезуваат работници за товарење и растоварува-
ње на товарот и тоа: 
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до 3 работника на приколка со дозволена но-
сивост до 3 тони и до 5 работници на приколка со 
дозволена носивост преку 3 тони. 

За време на возењето работниците седат на по-
дот од приколката. 

Член 11 
Бројот на работниците потребни за товарење и 

растоварување на товарот, кои се превезуваат на 
приколката што ја влече трактор, се внесува во 
патниот налог. Возачот е должен налогот да го но-
си со себе. 

Член 12 
Се забранува групен превоз на деца до 14 го-

дини во просторот за сместување на товар на то-
варни моторни возила, 

Член 13 
Одредбите на овој закон за превоз на лица со 

товарни моторни возила не се применуваат на во-
зилата на Југословенската народна армија. 

4. Сообракај на велосипеди, велосипеди со помошен 
мотор и моторцикли 

Член 14 
Велосипедите и велосипедите со помошен мотор 

во сообраќајот на јавен пат задолжително имаат 
исправни сопирачки и уред за давање на звучен 
сигнал. 

Велосипедите во сообраќајот на јавен пат, по-
крај светлото на предната страна за осветлување 
на патот и црвено-рефлексно стакло, на заднината 
на педалире задолжително имаат рефлексни стакла 
со жолта боја, кои, кога се осветлени ноќе со го-
лемо светло од моторно возило, се видливи на одда-
леченост од најмалку 100 метри. 

Член 15 
Возачот на велосипед и велосипед со помошен 

мотор не смее да ги симнува рацете од управува-
чот, освен кога дава знак за менување правецот на 
движењето; да вози на тротоар и пешачка патека; 
да ги симнува нозете од педалите; неправилно да 
седи на возилото; непотребно да вози кривулесто, 
да влече друг велосипед или рачна количка, како 
и да води животни. 

Член 16 
На патиштата со велосипедски патеки широки 

најмалку два метра можат паралелно еден покрај 
друг да се движат само два велосипедист 

Член 17 
На моторцикли, велосипеди и велосипеди со по-

мошни мотори не смеат да се превезуваат предмети 
што не се сигурно прицврстени за возилото, како 
и предмети чии димензии му пречат на возачот во 
сигурното управување со (возилото, или ги загро-
зуваат другите учесници во сообраќајот. 

Пред метите од претходниот став не можат да 
бидат пошироки од еден метар ниту да ја преоѓаат 
должината на возилото. 

Одредбите во став 1 и 2 не се однесуваат на 
велосипед што го турка велосипедист. 
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Член 18 
Возач на моторцикл и лица што се превезуваат 

со моторцикл, кога сообраќаат на пат надвор 
од населено место, носат заштитен моторциклис-
тички шлем. 

Заштитниот шлем од претходниот став задол-
жително одговара на пропишаниот стандард 

5. Сообраќај на запрежни возила 

Член 19 
Запрежно возило со коњска запрега, кога соо-

браќа на јавен пат, задолжително има регистарска 
таблица, што се прицврстува на задниот дел од во-
зилото. 

Регистарската таблица има бела површина и 
правоаголна форма со димензии 30 х 12 см. Табли-
цата содржи ознака на општината и број што се 
обележуваат со црна боја. 

Ознаките на општините ги определува репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи. 

Евиденција на регистарските таблици води 
општинскиот орган на управата надлежен за кому-
нални работи. 

Член 20 
Условите и начинот на регистрацијата, евидел-

тирањето и техничката опременост на запрежните 
возила со коњска запрега поблиску ќе ги определи 
Општинското собрание. 

Член 21 
Возач на запрежно возило во сообраќај на ја-

вен пат може да биде само лице кое навршило 15 
години возраст. 

Член 22 
Се забранува со запрежно возило да се влече 

друго такво возило. 
За запрежното возило може на задната десна 

страна да се врзе само едно грло добиток. 
Член 23 

Возач на запрежно возило при влегувањето со 
запрежното возило на јавен пат должен е запре-
гата да ја води и да ги пропушта сите возила кои 
наидуваат на патот на кој запрежното возило ста-
пува. 

Член 24 
Товарот на запрежното возило не смее да ја 

покрива видливоста на регистарската таблица, свет-
лата и рефлексните стакла на возилото. 

Доколку товар подолг од 8 метри се превезува 
ноќе, возачот задолжително го придружува при-
дружник на возилото, кои оди зад него и носи за-
палена светилка. 

в. Терање на добиток 

Член 25 
На патиштата што не се забранети за движење 

на добиток, добитокот може да се движи само на 
десната страна на коловозот, а кога е тоа можно 
и надвор од него. 

Терачите на добитокот задолжително се нао-
ѓаат постојано покрај добитокот и се распоредени 
така, што еден од нив да биде на чело, а еден зад 
стадото или крдото. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Ако добитокот се тера ноќе, терачот што е на 
чело и оној што е зад стадото или крдото носат за-
палени светилки (фенери) 

Преминувањето со добиток преку јавен пат се 
врши само на прегледниот дел од патот. 

7. Пробно возење 

Член 26 
Одобрение за пробно возење издава општин-

скиот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи според местото од каде почнува пробното 
(возење 

Член 27 
Одобрението за пробно возење, покрај подато-

ците предвидени во член 80 ОД Основниот закон за 
безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, со-
држи и: основни податоци за возилото со кое се 
врши пробно возење; презиме и име на возачот и 
број на возачката дозвола со назначување на кате-
горијата; назив на местото и релацијата каде ќе 
се врши пробното возење; назначување на пропи-
сите на сообраќајот од кои во текот на пробното 
возење ќе се отстапува; и време на изведувањето на 
пробното возење (точен датум и час). 

Член 28 
Доколку, заради безбедноста на сообраќајот, 

како посебна мерка кај пробното возење се опре-
делува присуство на милиција, трошоците наста-
нати со обезбедувањето ги поднесува организато-
рот на пробното возење. 

Член 29 
Одобрението за отстапување од одделни сообра-

ќајни прописи не го ослободува возачот или органи-
заторот од одговорност за предизвикана сообраќај-
на незгода во вршење на пробното (возење. 

Член 30 
На моторно возило кое се наоѓа во консигна-

ционо складиште и кое пред купувањето купувачот 
го проба, не може да се користи пробна таблица 
Оваа проба се врши со регистерска таблица 

Член 31 
Одредбите од член 26—29 не се однесуваат на 

моторно возило кое се префрла од работната орга-
низација што го произвела до друга работна орга-
низација, 'во која ќе биде довршено или до складот 
на трговската организација, како и на набавено 
возило што се префрла од местото на земањето до 
местото на регистрирањето 

На моторно возило од претходниот став му се 
издава само пробна таблица и одобрение. 

Пробна таблица и одобрение издава општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи според местото на жи военото, односно се-
диштето на работната организација или според ме-
стото од кое се префрла возилото 

Член 32 
Моторното возило со кое се врши пробно возе-

ње се обележува со пробна таблица 

8. Спортски; и други приредби на пат 

Член 33 
Одобрение за одржување спортски и други при-

редби на пат издава општинскиот орган на управа-
та надлежен за внатрешни работи. 

Ако приредбата се одржува на пат КОЈ минува 
низ подрачје на две или повеќе општини, одобре-
ние издава Републичкиот секретар за внатрешни 
работи. 

Член 34 
Барањето за издавање одобрение се поднесува 

до надлежниот орган најдоцна 15 дена пред поче-
токот на приредбата. 

Органот е должен по барањето да донесе ре-
шение најдоцна В "дена пред одржувањето на при-
редбата. 

Против решението на општинскиот орган на 
управата, надлежен за внатрешни работи, може да 
се изјави жалба во рок од 24 часа од приемот ка 
решението. 

Решението по жалбата треба да биде донесено 
најдоцна во рок од 3 дена пред почетокот на при-
редбата. 

Член 35 
Во барањето за одржување на спортска или 

друга приредба на пат посебно се означуваат мар-
ките кои организаторот ги предвидува за обезбе-
дување на гледачите и учесниците на приредбата. 

Кон барањето се прилага програмата и пропо-
зициите на приредбата. 

Член 36 
Натпреварувачите што учествуваат во приред-

бата можат да ги следат само возила посебно обе-
лежени со ознака што ја одредил организаторот!. 

Примерок на ознаката од претходниот став се 
доставува најдоцна 3 дена пред почетокот на при-
редбата на органот што го издал одобрението. 

Член 37 
Одобрение за одржување на спортска или дру-

га приредба на пат го заменува пријавувањето на 
приредбата како јавен собир 

Ш. СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 

Член 38 
Заради обезбедување соработка и усогласување 

на ставовите во работата за унапредување безбед-
носта во сообраќајот меѓу заинтересираните органи 
на управата, работните и другите организации што 
вршат работи од значење за безбедноста на соо-
браќајот, како и заради предлагање потребни мер-
ки, во состав на Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи постои Републички совет за без-
бедност на сообраќајот. 

Претседателот, секретарот и членовите на Ре-
публичкиот совет за безбедност на сообраќајот ги 
именува Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија од редот на 
претставници на заинтересираните републички ор-
гани на управата, работните и други организации 
и истакнатите стручњаци за прашања од сообраќа-
јот на патиштата. 



18 декември 1966 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќ? 

се казни за прекршок работна или друга организа-
ција што: 

1. врши превоз на лица на товарни моторни 
возила во просторот предвиден за сместување на 
товар без одобрение од надлежниот орган (член в) 
или врши групен превоз на деца до 14 години 
(чл. 13); 

2. врши превоз на поголем број лица на товар-
но моторно возило од определениот во одобрението 
(чл. 8); 

3. ја измени релацијата или времето за изведу-
вање на пробното возење (чл. 27). 

Член 40 
. Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни одговорното лице во работна или друга 
организација кое допушти или нареди: 

1. превоз на лица на товарно моторно возило 
во просторот за сместување на товар без одобре-
ние од надлежниот орган (чл. 6) или групен превоз 
на деца до 14 години (чл. 13); 

2 превоз на поголем број лица на товарно мо-
торно возило од определениот во одобрението 
(чл. 8); 

3. возење на релација која не е наведена во 
одобрението (чл. 9); 

4. на возач на трактор во тракторската прикол-
ка да превезува поголем број работници отколку 
е дозволено (чл. 10 ст. 1); 

5. превоз на лица во приколка што ја влече 
трактор кои не се работници (чл. 10 став 1); 

6. на возач да ја измени релацијата или вре-
мето за изведување на пробното возење (чл. 27); 

7. на возач да управува со моторно возило без 
пробна таблица и одобрение (чл. 31); 

8. натпреварувачите, кои учествуваат во спорт-
ска и друга приредба, да ги следат возила кои не се 
обележени со посебна ознака (чл. 37). 

Член 41 
Со парична казна од 3.000 до 30,000 динари ќе 

се казни за прекршок: 
1. возач на товарно моторно возило КОЈ: 
а) превезува лица во просторот за сместување 

на товар без одобрение од надлежниот орган (чл 
6) или деца до 14 години во група (чл. 13); 

б) превезува поголем број лица отколку што е 
определено со одобрението (чл. 8); 

в) превезува лица на товарно моторно возило 
на релација што не е определена со одобрението 
(чл. 9); 

2., возач на трактор кој на тракторска при-
колка превезува лица кои не се работници или 
поголем број работници отколку што е дозволено 
(чл 10 ст. 1); 

3. возач на трактор кој превезува работници на 
тракторска приколка спротивно на чл. 10 ст. 2 од 
овој закон, 

4. лице што му доверило на лице помладо од 
15 години да управува со запрежно возило (чл. 21); 
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5. возач што ќе ја измени релацијата или вре-
мето за изведување на пробното возење (чл. 27); 

6 возач кој управува со моторно возило спро-
тивно на чл 31 од овој закон. 

Член 42 
Со парична казна во износ од 1.000 динари ќе 

се казни на лице место за прекршок: 
1. возач на трактор кој не носи со себе патен 

налог (чл. 13); 
2. возач на моторцикл кој не се придржува кон 

одредбите од чл. 18 од овој закон; 
3. возач на запрежно возило кој не се придр-

жува кон одредбите од чл 19. 22, 23 и 24 од ОВОЈ 

закон; 
4. возач кој управува со пробното возење со 

моторно возило кое не е обележено со пробна ре-
гистерска таблица (чл. 32). 

Член 43 
Со парична казна во износ од 500 динари ќе 

ех? казни на лице место за прекршок: 
1. велосипедист што не се придржува кон од-

редбите од чл. 14 до 17 на овој закон; 
2. возач на моторцикл кој не се придржува 

кон одредбата од чл 17 на овој закон; 
3. терач на добиток кој не се придржува кон 

одредбите од чл. 25 на овој закон. 

Член 44 
Паричната казна на лице место за прекршоци-

те од чл. 42 и 43 од овој закон ја израчува и ја на-
платува работник на органот за внатрешни работи 
кој врши контрола и регулирање на сообраќајот. 

Член 45 
Износите од наплатените парични казни за 

прекршоци сторени во сообраќајот се средства на 
Републичкиот фонд за социјални установи и се 
користат на начинот пропишан за користење сред-
ствата на тој фонд. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи да пропише: 
1. програма и начин на полагање на возачки 

испит, како и кој ги поднесува трошоците за по-
лагање па испитот; 

2. постапка што ќе се применува за вршење 
анализа на крв за утврдување на алкохолираноста 
и да определи кои здравствени установи се овла-
стени за тоа; 

3. услови и начин за вршење технички пре-
глед на моторни и приклучни возила; и 

4. по кои патишта или делови од патишта, што 
се резервирани за сообраќај на моторни возила, не 
смеат да се движат пешаци. 

Член 47 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи, во согласност со републичкиот се-
кретар за индустрија и трговија, да пропише по кои 
јавни патишта од I и П ред или делови од!гав не 
смее да се движи добиток. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 48 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

ќе го определи рокот за опремување на велосипе-
дите со жолти рефлексни стакла на педалите 

Член 49 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Наредбата за превоз на лица 
со камиони („Службен весник на НРМ" бр. 10/53). 

Член 50 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од% де-

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

391. 
Врз основа на член 152 став 5 од "Уставот на 

СР Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

Се прогласува Законот за судовите од општа 
надлежност што Собранието на СРМ го донесе на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 8 
декември 1965 година и седницата на Организацио-
но-политичкиот собор одржана на 9 декември 1965 
година. 

У. бр. 172/65 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На организацијата и работата на судовите од 

општа надлежност, покрај одредбите од Основниот 
закон за судовите од општа надлежност („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 7/65) се применуваат и одред-
бите од овој закон. 

Член 2 
Правна помош на граѓаните во остварувањето 

и заштитата на нивните права во работите од суд-
ска надлежност по правило им даваат општинските 
судови. 

Окружните судови даваат на граѓаните правна 
помош во работите за кои се надлежни во прва 
степен. 

Правната помош ја дава претседателот на су-
дот или судија што тој ќе го овласти. 

Член 3 
Судски денови вон седиштето на судот одржу-

ваат општинските судови. 
За одржувањето и престанокот на одржување-

то на судските денови одлучува собранието на оп-
штината на чие подрачје се одржува судскиот дев 
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Собранието на општината обезбедува услови 
за нормална работа на судот како и сите трошоци 
во врска со одржувањето на судскиот ден. 

Член 4 
На судскиот ден судовите им даваат на граѓа-

ните правна помош во работите од судска надлеж-
ност, одржуваат рочишта по вонпарничните пред-
мети а, под условите пропишани во соодветните 
процесни закони, можат да одржуваат и претреси 
и расправи. 

Член 5 
На подрачјата на судовите на кои претежно 

живеат народности — национални малцинства, су-
дот има постојан судски толкувач за јазикот на 
соодветна народност. 

Член 6 
На судиите-поротници на судовите од општа 

надлежност им припаѓа надоместок на трошоците 
сторени поради вршење на судиската должност и 
надоместок за изгубена заработувачка. 

Поблиски одредби за надоместоците на судиите^ 
поротници на општинските судови донесува оп-
штинското собрание, а за судиите поротници на 
окружните судови и Врховниот суд на Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (Собрание) со одлука. 

Член 7 
Обврската за следење и проучување на опш-

тествените односи и појави што ги забележуваат 
во својата работа во поглед остварувањето правата 
и слободите на граѓаните, како и другите опште-
ствени односи и појави што се од интерес за оства-
рувањето на судската функција, судовите посебно ја 
внесуваат во програмата за работа. 

Во следењето и проучувањето на овие односи и 
појави судовите соработуваат со други органи и ор-
ганизации и од нив можат да бараат известувања 
за прашања кои овие органи и организации непо-
средно ги следат 

Член 8 
Претседателот на судот одлучува кои работи нг 

се споиви со судиската функција согласно член 20 
од Основниот закон за судовите од општа надлеж-
дост за судиите, за претседателот на судот одлучу-
ва претседателот на повисокиот суд, а за претсе-
дателот на Врховниот суд на Македонија репуб-
личкиот секретар за правосудство и организација 
на управата (републички секретар). 

Член 9 
Секој суд има свој службен назив. 
На зградата во која е сместен судот задолжи-

телно се истакнува називот на судот. 
Печатот на судот го содржи неговиот назив 

како и називот и грбот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 10 
Средства за работа на општинскиот суд се обез-

бедуваат во буџетот на општината на чие подрач-
је се наоѓа седиштето на судот. 

Средства за работа на окружните судови и Вр-
ховниот суд на Македонија се обезбедуваат во Ре-
публичкиот буџет. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Кога подрачјето на општинскиот суд опфаќа 
подрачје на две или повеќе општини, средствата 
за работа на судот ги обезбедуваат општините спо-
ред бројот на жителите, доко,лку тие договорно не 
ќе одлучат поинаку. 

Средствата од претходниот став се предвиду-
ваат во буџетот на општината на чие подрачје с 
седиштето на судот. 

Член 11 
Одредбите од овој закон за судиите се однесу-

ваат и на претседателот на судот. 

Глава П' 

ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА 
УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 

Член 12 
Општински или окружен суд КОЈ при одлучу-

вањето за одделно прашање во текот на постап-
ката смета дека републички закон што треба да 
се примени не е во согласност со Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија ќе му даде ини-
цијатива на Врховниот суд на Македонија да пред-
ложи поведување постапка за оценување на устав-
носта на законот. 

Во случајот од претходниот став општинскиот 
или окружниот суд е должен да запре со постап-
ката додека не прими известување од Врховниот 
суд на Македонија за неговата одлука по иниција-
тивата на судот. Ако Врховниот суд на Македонија 
предложи , поведување на постапка за оценување на 
устгвноста на законот, општинскиот односно 
окружниот суд не може да ја продолжи постапката 
пред да донесе одлука Уставниот суд на Македо-
нија. 

Врховниот суд на Македонија ќе ја запре по-
стапката по повод работите за кои се води постап-
ка пред него ако одлучи да му стави предлог на 
Уставниот суд на Македонија за оценување на 
уставноста на републички закон 

Член 13 
Општинскиот и окружниот суд, што донел ко-

нечна одлука ако смета дека републичкиот про-
пис или општиот акт што треба да- се примени, 
освен републички закон, не е во согласност со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
или со републички закон или со друг републички 
пропис, должен е да му предложи на Уставниот 
суд на Македонија поведување постапка за оцену-
вање на уставноста односно законитоста. 

Општинскиот или окружниот суд за поднесе-
ниот предлог до Уставниот суд на Македонија го 
известува Врховниот суд на Македонија. За подне-
сување предлог за поведување постапка за оцену-
вање на уставноста или законитоста се одлучува 
на седница на сите судии. 

Глава Ш 

1. Седници на судските одделенија п седници на 
сите судии 

Член 14 
Заклучоци на седницата на судските одделенија 

на општинските и окружните судови се донесуваат 
со мнозинство гласови на сите судии што го сочи-
нуваат одделението. 

Судски одделенија во општинските и окруж-
ните судови можат да се образуваат со правилни-
кот за внатрешната организација и систематиза-
ција на работните места во судовите. 

Член 15 
Седница на судското одделение во општински-

те и окружните судови свикува претседателот на 
одделението по сопствена иницијатива или по ини-
цијатива на судиите. Со седницата раководи прет-
седателот на одделението. 

Седница на сите судии во општинските и 
окружните судови свикува и со неа раководи прет-
седателот на судот. 

2. Судска управа 

Член 16 
Во почетокот на секоја година со распоредот на 

работите во судовите се определува кои работи ќе 
ги вршат одделни судии во судот. 

Член 17 
За преведување на говор или писмени работи 

по барање од судот, државните органи, организа-
циите или граѓаните се поставуваат постојани суд-
ски преведувачи. 

Постојаните судски преведувачи ги определува 
републичкиот секретар 

Републичкиот секретар со судскиот деловник 
ќе ги пропише условите што треба да ги исполнува 
постојаниот судски преведувач, неговите права и 
должности како и висината на наградата и надо-
местокот на трошоците за неговата работа. 

Глава IV 

СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ 
1. Избор на судии и судии-поротници 

Член 18 
Судиите и судиите-поротници на општински 

суд ги избира и разрешува од должност општин-
ското собрание. 

Ако судија или судија-поротник избираат по-
веќе општински собранија избран е кандидатот 
што е избран во сите собранија. Ако кандидатот не 
биде избран во сите собранија, се врши повторно 
објавување на изборот и се спроведуваат нови 
избори. 

Член 19 
Судиите и судиите-поротници на окружните 

судови ги избира и разрешува од должност Собра-
нието 

Член 20 
Објавувањето дека ќе се избира судија на оп-

штински суд го врши општинското собрание. Кога 
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за избор на судија на општински суд се надлежни 
повеќе општински собранија, објавувањето на из-
борите го врши собранието на онаа општина на чие 
подрачје е седиштето на судот. 

Објавувањето дека ќе се избира судија на 
окружен суд го врши Собранието. 

Објавувањето дека ќе се избира судија на оп-
штински суд се врши во службениот гласник на 
општината што го објавува изборот, а за судија на 
окружен суд во „Службен весник на СРМ". 

Рокот за пријавување на кандидатите не може 
да биде покус од 30 дена, сметајќи од денот на об-
јавувањето. 

Член 21 
Пријавите на кандидатите за избор на судија 

на општински суд ги разгледува комисијата за 
прашањата на изборите и именувањата на општин-
ското собрание (комисија), а за избор на судија на 
окружен суд Извршниот совет. 

Комисијата односно Извршниот совет му под-
несуваат предлог за избор на судии на соодветното 
собрание со образложение за причините поради кои 
кандидатите ги предлага односно не ги предлага 
за избор. 

Доколку за избор на судија на општински суд 
се надлежни две или повеќе општински собранија 
комисијата на собранието што го објавило изборот 
пријавите на кандидатите ќе им ги достави на дру-
гите општински собранија и ќе ги извести за 
предлогот што таа го поднела до своето општин-
ско собрание 

Член 22 
Претседателот на судот го повикува да стапи на 

должност избраниот судија, а претседателот на по-
високиот суд односно републичкиот секретар го 
повикува избраниот претседател. 

Член 23 
Пред стапувањето на должност судијата дава 

свечена изјава пред претседателот на собранието 
на општествено-политичката заедница која го из-
брала. Судијата на општинскиот суд што го из-
брале повеќе О П Ш Т И Н С К И собранија свечената изја-
ва ја дава пред претседателот на општинското со-
брание на чија територија е седиштето на судот. 

Судијата-поротник дава свечана изјава пред 
претседателот на судот 

Член 24 
Бројот на судиите во општинските судови го 

определува општинското собрание, односно оп-
штинските собранија што ги избираат а бројот на 
судиите на окружните судови Собранието, по пред-
лог од републичкиот секретар, КОЈ претходно при-
бавува мислење од судовите 

Член 25 
Бројот на судиите-поротници на општинските 

судови го утврдува општинското собрание односно 
општинските собранија што ги избираат по предлог 
од претседателот на судот. 

Собранието го утврдува бројот на судиите-по-
ротници на окружните судови по предлог од репуб-
личкиот секретар. 

2. Разрешување од судиска должност на судии и 
судии -поротници 

Член 26 
Барањето за разрешување од должност судија 

или судија-поротник се поднесува до надлежното 
собрание преку претседателот на судот; 

Кога постојат услови за разрешување од долж-
ност на судија или судија-поротник на општински 
или окружен суд од причините од член 46 точка 
2, 3, 5 и 6 односно член 48 став 1 точка 2 и 3 од 
Основниот закон за судовите од општа надлежност, 
претседателот на судот ќе го извести собранието на 
соодветната отптествено-политичка заедница, а до-
колку за разрешување на судијата или судијата-
поротник се надлежни две или повеќе општински 
собранија ги известува собранијата на општините 
што ги избрале. Известувањето за претседателот на 
судот го врши републичкиот секретар. 

Член 27 
Претходната постапка во која се утврдуваат 

причините за разрешување на судија или судија-
поротник од должност согласно со член 46 точка 3 
и 4 односно член 48 став 1 точка 2 и 3 од Основ-
ниот закон за судовите од општа надлежност, ја 
поведува и спроведува претседателот на судот, а 
за претседателот на судот републичкиот секретар. 

За поведување на постапката за разрешување 
на судија или судија-поротник се известува веднаш 
судијата односно судијата-поротник против кого е 
поведена пастапката. За поведување на , постапка 
против судија се известува Врховниот суд на Ма-
кедонија. 

Во претходната постапка за разрешување на 
судија или судија-поротник, задолжително се бара 
изјаснување на судијата односно судијата-порот-
ник за причините за разрешување. За причините 
за разрешување на судија ќе се побара и мислење 
од претседателот на повисокиот суд и од колеги-
умот на судот. По свршената постапка списите се 
предаваат на комисијата за прашањата на изборите 
и именувањата на собранието што го избрало су-
дијата, односно судијата-поротник, а за судиите 
^ судиите-поротници на окружните судови и Вр-
ховниот суд на Македонија Извршниот совет. 

Член 28 
Претседателот на судот ќе го обавести надлеж-

ното собрание за тоа дека судијата ги исполнил ус-
ловите за старосна пензија. 

Кога услошите за старосна пензија ги исполни 
претседателот на суд, републичкиот секретар за 
тоа го известува надлежното собрание. 

Член 29 
За разрешувањето собранието ги известува раз-

решениот судија или судија-поротник и судот во 
кој судијата или судијата-поротгоик е разрешен. 1 

Член 30 
Бројот на приправничкИте места во општин-

ските и окружните судови се предвидува со пра-
вилникот на судот. 

Приправниците ги поставува претседателот на 
судот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Со судскиот деловник републичкиот секретар 
поблиску го определува начинот на остварувањето 
на приправничката практика. 

Глава V 

ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Член 31 
Судиите и судиите-поротници на Врховниот 

суд на Македонија ги избира и разрешува од долж-
ност Собранието по предлог од Извршниот совет. 

Член 32 
Предлог за разрешување на претседателот и су-

дија на Врховниот суд на Македонија од причините 
од чл 46 точ. 3, 4, 5 и 6 од Основниот закон за су-
довите од општа надлежност поднесува Извршниот 
совет. 

Кога постојат услови за разрешување од долж-
ност на судија на Врховниот суд на Македонија за 
тоа што самиот бара да биде разрешен, затоа што 
по своја согласност е избран или назначен на друга 
должност или затоа што ги исполнил условите за 
старосна пензија, претседателот на судот за тоа ќе 
го извести Собранието. 

Член 33 
За барањето на судија-поротник на Врховниот 

суд на Македонија да биде разрешен од должноста, 
претседателот на судот го известува Собранието. 

Член 34 
Бројот на судиите и судиите-поротници на Вр-

ховниот суд на Македонија го определува Собра-
нието, по предлог на Извршниот совет. 

Член 35 
Во Врховниот суд на Македонија се образува 

посебно одделение за проучување на судската прак-
тика како и организирање на следењето и проучу-
вањето на општествените односи и појави што се 
забележени во работата на судот. 

Врховниот суд на Македонија им дава упатства 
на општинските и окружните судови за начинот на 
евидентирањето на судската практика и податоци 
за општествените односи и појави што ги с л е д а т ^ 
ги проучуваат судовите. 

Член 36 
Општата седница на Врховниот суд на Маке-

донија ја сочинуваат претседателот и судиите на 
тој суд. 

На општата седница: 
— се утврдуваат начелните ставови и начел-

ните правни сваќања по прашањата од значење за 
единството во примената на републичките закони 
од страна на судовите од општа надлежност, 

— се одлучува по иницијативите на општински-
те и окружните судови од општа надлежност, ок-
ружните стопански судови и Вишиот стопански суд 
за покренување постапка за оценување уставноста 
или законитоста како и за тоа дали ќе предложи 
на Уставниот суд на Југославија или на Уставниот 
суд на Македонија оценување на уставноста или 
законитоста по однос на работите по кои пред него 
тече постапка, 

— дава мислења за тоа дали треба да се донесе 
закон или друг пропис или да се измени закон или 
друг пропис, 

— одлучува за тоа дали треба да се предложи 
автентично толкување на закон, 

— ја разгледува евиденцијата на судската 
практика и примената на законите, 

— ги разгледува прашањата кои се однесуваат 
на општествените односи и појави што ги следел 
и проучувал судот и подготвува известувања за 
Собранието, и за други органи и организации, 

— го утврдува годишниот распоред на работата 
на судиите ако со правилник на судот не е поинаку 
определено, 

— одлучува за други прашања определени со 
закон. 

Член 37 
За општата седница на Врховниот суд на Ма-

кедонија претседателот ќе определи еден или по-
веќе судии, КОИ, според природата на предметот за 
кој ќе се решава, ќе изработат реферат или нацрт 
на одлука или ќе ги соберат сите податоци потреб-
ни за одлучување. 

Писмените реферати, нацрти на одлуки и други 
потребни податоци им се доставуваат на судиите на 
Врховниот суд заедно со предлогот на дневниот ред, 
најдоцна три дена пред одржувањето на седницата. 
Судијата кој не се сложува со рефератот или нацр-
тот на одлуката може писмено да го изложи своето 
мислење кое претседателот на судот ќе го достави 
на останатите судии. 

Член 38 
Општинските и окружните судови можат да 

даваат иницијатива на Врховниот суд на Македо-
нија за разгледување на определени правни пра-
шања што се од значење за единствена примена на 
републичките закони. 

Член 39 
Во Врховниот суд на Македонија постои секре-

тар на судот кој му помага на претседателот на су-
дот во работите од судската управа. 

Претседателот на Врховниот суд на Македонија 
може вршењето на определени работи од судската 
управа да го пренесе на определен судија и на се-
кретарот на судот. 

Глава VI 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Собранието на општината „Идадија" према Оп-

штинскиот суд Скопје I ги врши правата и долж-
ностите што ги има според овој закон собранието 
на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на судот. 

Член 41 
Се овластува Извршниот совет да го пропише 

износот на надоместоците за судските излегувања 
по барање на странките. 

Член 42 
До донесувањето на прописот од претходниот 

член ќе се применуваат одредбите од Правилникот 
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за надоместоците за судските излегувања извршени 
по барање на странките („Службен весник на НРМ" 
бр. 32/61). 

До донесувањето на прописи во врска со чл. 6 
ст. 2 од овој закон ќе важат одредбите од Уредбата 
за дневниците и надокнадите на судиите-поротници 
(„Службен весник на НРМ4 бр. 23/53 и бр. 18/56). 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

392. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАН-

СКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за стопанските судови 
во Социјалистичка Република Македонија, што Со-
бранието на СРМ го донесе на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 8 декември 19615 
година и на седницата на Организ ационо^-пол итич-
киот собор одржана на 9 декември 1965 година. 

У. бр. 173/65 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На стопанските судови во Социјалистичка Ре-

публика Македонија, покрај одредбите на Законот 
за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65), се применуваат и одредбите на овој закон. 

Член 2 
Средства за работа на стопанските судови 

се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

Член 3 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија (Собрание) со одлука ќе донесе поблиски 
одредби за надоместокот и наградата на судиите 
-поротници во стопанските судови. 

П. ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 

Член 4 
Стопанскиот суд кој, при одлучувањето за од-

делно прашање во текот на постапката смета дека 
републичкиот закон што треба да се примени н? 
е во согласност со Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе му даде иницијатива на 

Врховниот суд на Македонија да предложи пове-
дување постапка за оценување уставноста на за-
конот. 

Во случајот од претходниот став стопанскиот 
суд е должен да запре со постапката додека не 
прими известување од Врховниот суд на Македо-
нија за неговата одлука по иницијативата на су-
дот. Ако Врховниот суд на Македонија предложи 
поведување постапка за оценување на уставноста 
на законот, стопанскиот суд не може да ја про-
должи постапката пред да донесе одлука Устав-
ниот суд на Македонија. 

Член 5 
Стопански суд, што донесол конечна одлука, 

ако смета дека републичкиот пропис или општиот 
акт што треба да се примени, освен републички 
закон, не се во согласност со Уставот на Соција-
листичка Република Македонија или со републич-
ки закон или друг републички пропис, должен е 
да му предложи на Уставниот суд на Македонија 
поведување постапка за оценување на уставноста 
односно законитоста. 

За поднесување предлог за поведување по-
стапка за оценување на уставноста односно зако-
нитоста се одлучува на седница на сите судии. 

Ш. ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ И СУ 
ДИИ-ПОРОТНИЦИ 

Член 6 
Судиите и и судиите-поротници на окружните 

стопански судови и Вишиот стопански суд ги из-
бира и разрешува од должност Собранието, по 
предлог на Извршниот совет 

Член 7 
Собранието претходно ќе објави дека ќе избира 

судија на определен окружен стопански суд и ќе 
ги повика кандидатите да му поднесат пријави. 

Објавувањето се врши во „Службен весник на 
СРМ". Рокот за пријавување на кандидатите не 
може да биде покус од триесет дена сметајќи од 
денот на објавувањето. 

Член 8 
Пријавите на кандидатите ги разгледува Из-

вршниот совет. 
Извршниот совет му поднесува на Собранието 

предлог за избор на судии со образложение за 
причините поради кои кандидатите ги предлага 
односно не ги предлага за избор. 

Член 9 
Претседателот на судот го повикува да стапи 

на должност избраниот судија, а претседателот 
на повисокиот суд односно републичкиот секретар 
за правосудство и организација на управата (ре-
публички секретар) го повикува избраниот прет-
седател. 

Член 10 
Пред стапувањето на должност судијата дава 

свечена изјава пред претседателот на Собранието, 
а судиите-поротници пред претседателот на судот 
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Член 11 
Претходната постапка за утврдување причини-

те за разрешување на судија или судија-порот-
ник од должност во смисла на член 51 точка 3 и 
4 односно член 53 став 1 точка 2 и 3 од Законот 
за стопанските судови, ја поведува и спроведува 
за судиите и судиите-поротници претседателот на 
судот, а за претседателот на судот републичкиот 
секретар. 

За поведувањето на постапката за разрешува-
ње на судија или судија поротник се известува 
веднаш судијата односно судијата-поротник про-
тив кого е поведена постапката. За поведување на 
постапка против судија на окружниот стопански 
суд се обавестува и Вишиот стопански суд. 

Во претходната постапка за разрешување на 
судија или судија-поротник, задолжително се бара 
изјаснување на судијата односно судијата-порот-
ник за причините за разрешување. За причините 
за разрешување на судијата ќе се побара и мис-
лење од претседателот на Вишиот стопански суд 
и од колегиумот на судот. По свршената постапка 
списите му се предаваат на Извршниот совет. 

Член 12 
За разрешувањето Собранието ги обавестува 

разрешениот судија односно судија-поротник и су-
дот од кој судијата односно судијата-поротник е 
разрешен. 

Член 13 
Кога претседателот на судот побара да биде 

разрешен од должност, или по своја согласност 
е избран или поставен на друга должност, или ги 
исполнил условите за старосна пензија, републич-
киот секретар ќе го извести Собранието заради 
донесување одлука за разрешување. 

Член 14 
Б Р О Ј О Т на судиите и судиите-поротници на сто-

панските судови го определува Собранието по пред-
лог од републичкиот секретар што се поднесува 
по претходно прибавено мислење од судовите. 

Член 15 
Одредбите на овој закон за судиите се однесу-

ваат и на претседателот на судот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Се овластува Извршниот совет да ги пропише 

износите на надоместоците за судските излегувања 
извршени по барање на странките. 

До донесување на прописот од претходниот 
став ќе се применува Правилникот за надоместо-
ците за судски излегувања извршени по барање 
на странките („Службен весник на НРМ" бр. 32/61). 

Член 17 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

393. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

СР Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТО-

ПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за Стопанската комора 
на Македонија што Собранието на СРМ го донесе 
на заедничката седница на Републичкиот собор 
и Стопанскиот собор одржана на 8 декември 1965 
година. 

У. бр. 174/65 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Стопанската комора на Македонија (Комората) 

како единствена самоуправна организација за си-
те области на стопанството на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија ги врши и 
функциите и овластувањата на основна стопанска 
комора. 

Член 2 
Покрај работните организации кои се зачлену-

ваат според Основниот закон за единствените сто-
пански комори и деловната соработка во стопан-
ството, во Комората се зачленуваат и работните 
организации чие седиште се наоѓа на територијата 
на Републиката, а се во состав на здружено прет-
пријатие што е зачленето во друга основна комора. 

Во Комората се зачленуваат и работните еди-
ници (продавници на трговски, производител-
ни и издавачко-печатарски претпријатија, уго-
стителски единици, погони за експлоатација на 
шуми, мелнички погони, работни единици на тран-
спортни организации, економии, складишта и др.) 
на стопански организации зачленети во други ос-
новни комори, ако седиштето на тие единици се 
наоѓа на територијата на Републиката и ако се 
запишани во регистарот на Окружниот стопански 
суд. 

Ако стопанската организација од претходниот 
став има во својот состав две или повеќе работни 
единици на подрачјето на комората нив ги зачле-
нува организацијата во чиј состав тие се наоѓаат. 

Член 3 
Придонесот на Комората за работните единици 

од став 2 на претходниот член кои немаат само-
стојно пресметување, го плаќа работната органи-
зација во чиј состав тие се наоѓаат. Основица за 
пресметување претставува доходот што го оства-
риле тие единици. 

Основицата за пресметување на придонесот на 
работната организација, која во својот состав има 
работни единици зачленети во други основни ко-
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мори, се утврдува така што од вкупниот оства-
рен доход на работната организација се одбива 
доходот што го оствариле работните единици зачле-
нети во други основни комори. 

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

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

394. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 8 
ХП. 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 8. ХП. 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија ка ј Стопанската банка на Социјалис-
тичка Република Македонија со износ од 300.000.000 
динари од средствата на Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на стопанскиот развиток на сто-
пански недоволно развиените републики и кра-
ишта. Овие средства ќе се употребат за учество 
на Републиката во изградбата на Рудници и желе-
зарница „Скопје" во 1965 година. 

2. Кредитот од претходната точка на оваа од-
лука Стопанската банка на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија ќе го даде на користење на Руд-
ници и железарница „Скопје" за обртни средства. 

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука се одоб-
рува со рок на отплата од 25 години и каматна 
норма од 4% годишно. Овој кредит ќе се отплатува 
во полугодишни ануитети од средствата на Рудни-
ци и железарница „Скопје". 

4. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии со Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија да го склучи договорот за 
кредитот од точка 1 на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 86 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

395. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
8. XII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 8 XII. 1965 година, донесе 

Ф 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија ка ј Стопанската банка на Социјалис-
тичка Република Македонија со износ од 
5.ООО.ООО.ООО динари од средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на стопанскиот раз-
виток на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта Овие средства ќе се употребат 
за учество на Републиката во изградбата на Руд-
ници и железарница „Скопје" во 1965 година. 

2. Кредитот од претходната точка на оваа од-
лука Стопанската банка на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија ќе го даде на користење на Руд-
ници и железарница „Скопје" за основни средства. 
Кредитот ќе се отплатува од средствата на Рудни-
ци и железарница „Скопје" 

3. Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии со Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија да го склучи договорот за 
кредитот од точка 1 на оваа одлука. 

4 Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за задолжување на Со-
цијалистичка Република Македонија броЈ 57 од 28 
Јули 1965 година на износ од 2.322.000.000 динари 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 28/615), а средствата од таа одлука 
се вклучуваат во износот на кредитот од точката 1 
на оваа одлука. 

5 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 87 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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396. 
Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Зако-

нот за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64 го-
дина), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 8. ХП. 1965 година и на седницата а 
Организационо-политичкиот собор одржана на 9. 
ХП. 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-

ДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-МАРТ 
1966 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на потребите на Социјалистич-

ка Република Македонија за периодот јануари — 
март 1966 година ќе се врши привремено. 

II 
Финансирањето на потребите во периодот ја-

нуари — март ќе се врши според општите одредби 
на Законот за буџетот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за 1965 година со тоа што вкуп-
ниот износ на расходите да не ја надмине четвр-
тината од вкупниот износ на расходите одобрени 
со тој Закон. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 јануари 1966 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 88 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

397. 
Врз основа на член 256 став 2 од Законот за 

стопанско планските мерки во 1965 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр 5/65, 15/65 и 19/65), Собраа 
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 8.ХИ. 
1965 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор одржана на 9. XII. 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВ-

НИТЕ ФОНДОВИ НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ 

I 
Средствата што се издвоени во резервните фон-

дови на општините Битола, Дебар, Кале, Куманово, 
Пробиштип и Штип, според Законот за стопанско-
планските мерки во 1905 година, можат да се ко-
ристат во висина до 80%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 89 
10. XII. 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

398. 
Врз основа на член 139 точка 9 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на СРМ на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 8 декември 1965 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРА-
ТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗ-

БИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

I. 

Надоместоци на пратениците 

1. Функцијата на пратеник е почесна општес-
твена функција и се врши, по правило, без на-
града. 

2. Пратеник КОЈ, поради работа во Собранието, 
не остварува личен доход на своето' работно место 
во државен орган, работна или друга организација 
има право на надоместок за неостварениот личен 
доход. 

Надоместокот на личниот досход од претходниот 
став се утврдува според просечниот износ на лич-
ниот доход што го примал пратеникот за послед-
ните шест месеци пред изборот. Ако е за прате-
никот поповолно, износот на надоместок на лич-
ниот доход се утврдува според просечниот износ 
на личниот доход што го примал пратеникот во 
последната година пред изборот. 

Доколку надоместокот на личниот доход из-
несува помалку од 2.500 динари дневно, на прате-
никот му припаѓа надоместок од 2.500 динари 
дневно. 

На пратеник, кој поради работа во Собранието, 
ќе престане да го врши своето поранешно зани-
мање надоместокот му се определува во месечен 
износ 

На пратениците во Републичкиот собор, чии 
месечни примања во работното место се пониски 
од 75.000 динари, ќе им се исплатува дополнување 
до таа висина од претсметката на Собранието. 

3. Пратеникот има право на надоместок на тро-
шоците за вршење на пратеничката функција во 
изборната единица во која е избран во износ од 
25.000 динари, ако живее надвор од изборната еди-
ница, односно 20.000 динари ако живее во својата 
изборна единица. 

4. Пратеникот има право на надоместок на 
трошоците кога надвор од местото на постојаното 
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живеење учествува во работата на Собранието 
односно соборите или нивните тела, или врши ра-
боти по нивна одлука. 

Надоместокот од претходниот став се опреде-
лува во форма на дневница. Висината и бројот на 
дневниците го утврдува Административната коми-
сија на Собранието со посебна одлука. 

П. 

Надоместоци на функционерите што ги избира 
или именува Собранието 

5. На функционерите кои на постојана функ-
ција ги избира или именува Собранието им при-
паѓа личен доход во износ определен со оваа од-
лука и тоа: постојан месечен: надоместок за врше-
ње на функцијата и надоместок на личниот доход 
што го имал функционерот пред изборот односно 
именувањето од страна на Собранието. 

6. Висината на месечниот надоместок на функ-
ционерите за вршење на функцијата изнесува: 

а) на претседател на Собранието и на претсе-
дателот на Извршниот совет 70.000 динари; 

б) на потпретседателите на Собранието и на 
потпретседателите на Извршниот совет 50.000 ди-
нари; 

в) на претседателите на соборите, членовите на 
Извршниот совет и на претседателот на Уставниот 
суд на Македонија 40.000 динари; 

г) на претседателите на постојаните комисии на 
Собранието и на постојаните одбори и комисии на 
Републичкиот собор, секретарот на Собранието, 
секретарот на Извршниот совет, претседателот на 
Врховниот суд, претседателот на Вишиот стопан-
ски суд, судиите на Уставниот суд на Македонија, 
републичките секретари и на директорот на Ре-
публичкиот завод за стопанско планирање 35.000 
динари; 

д) на замениците на републичките секретари 
25.000 динари. 

7. Износот на личниот доход што ги примал 
функционерот пред изборот односно именувањето 
од страна на Собранието, се утврдува според про-
сечниот личен доход што ги, примал пратеникот 
за последните шест месеци пред изборот односно 
именувањето на постојаната функција. Ако е по-
поволно за функционерот, износот на личниот до-
ход се утврдува според просечниот износ на лич-
ниот доход што го примал во последната година 
пред изборот односно именувањето на постојаната 
функција од страна на Собранието. 

8. Функционерите, избрани или именувани од 
страна на Собранието, имаат право на надоместок 
на трошоците за вршење на службени работи над-
вор од местото на живеењето. 

Висината на дневницата од претходниот став 
ја утврдува Административната комисија на Со-
бранието со посебна одлука. 

9. Административната комисија на Собранието 
ја утврдува висината на дневницата за службено 
патување во странство за функционерите избрани 
или именувани од страна на Собранието. 

10. На функционер чија функција бара посто-
јано престојување во местото во кое ја врши 
функцијата, се додека нема можност да го пре-
сели семејството му припаѓа на име надоместок за 
одвоен живот во износ од 50.000 динари. 

Функционер кој нема потреба да престојува 
постојано во местото каде што му е функцијата, 
наместо надоместок за одвоен живот има право 
на надоместок на трошоците во смисла на точка 
8 од оваа одлука. 

11. Административната комисија на Собранието 
ги утврдува во согласност со Деловникот на Собра-
нието и деловниците на соборите кои претседатели 
на комисиите на Собранието и на одборите и ко-
мисиите на соборите се наоѓаат на постојани функ-
ции (во смисла на оваа одлука. 

12. Административната комисија на Собрание-
то ги утврдува личните доходи на определени 
функционери, што не се пратеници, за функциите 
што ќе ги определи Републичкиот собор. 

13. Административната комисија на Собранието 
ги утврдува со посебни решенија, износите на на-
доместоците на пратениците и функционерите што 
им припаѓаат според одредбите на оваа одлука. 

14. Во износот на личниот доход не се засме-
тува надоместокот за вршење на функцијата што 
функционерот го примал пред изборот односно 
именување од страна на Собранието. 

15. Износот на надоместокот на личниот доход, 
определен според одредбите на оваа одлука, освен 
постојаниот надоместок за вршење на функцијата, 
се зголемува во сообразност со просечното зголе-
мување на личните доходи во републичките органи 
на управата. 

16. Пратениците и функционерите, што ги из-
бира или именува Собранието имаат право на на-
доместок на личниот доход и постојаниот месечен 
надоместок за вршење на функцијата најмногу 
шест месеци од како ќе им престане пратеничкиот 
мандат односно разрешувањето од функцијата на 
која е избран или именуван. 

17. Средствата за надоместок на личниот до-
ход и за обезбедувањето на други права, регули-
рани со оваа одлука, за пратениците и функцио-
нерите во Собранието се предвидуваат како на-
менски средства во финансискиот план на Собра-
нието, а на другите функционери како наменски 
средства во финансискиот план на органот во кој 
ја врши функцијата. 

18. За спроведувањето на одлука ќе се грижи 
Административната комисија на Собранието, КОЈ а 
ќе дава објаснување за нејзината примена. 

Ш. 

Завршни одредби 

19. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за регулирање на-
доместоците на пратениците и функционерите што 
ги избира или именува Собранието, донесена од 
Републичкиот собор на 25. VI. 1963 година. 
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20. Оваа одлука влегува во сила следниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. XI. 1965 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 92 
8. ХП. 1905 година 

Скопје 
Претседател 

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

399. 
Врз основа на член 4 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 28/65), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ВОДНИТЕ 
ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Со оваа одлука се определуваат границите на 

водните подрачја во Социјалистичка Република Ма-
кедонија утврдени со член 3 од Законот за водите. 

II 
Границата на водното подрачје „Полог" почнува 

од профилот на Вардар ка ј водомерната станица 
„Радуша", потоа иде по сртот на планината „Же-
ден" минувајќи ја врвната кота Голем Камен (1.260 
м.) па иде кон југозапад пресечувајќи го патот Ско-
пје — Тетово и иде кон југ по сртот на планината 
Сува Гора поминувајќи низ врвните коти 1.748 м. 
и 1.852 м. Од тука границата избива на врвната ко-
та Добра Вода (2.062 м.) и по тоа скренува кон запад 
идејќи по сртот на планината Буковиќ, го пресечува 
патот Гостивар — Кичево и ја минува врвната кота 
на планината Буковик 1.528 м., а по тоа поминува 
на вододелницата на сливот на Вардар и се пре-
фрлува на вододелницата на реката Радика (Црн 
Дрим) поминувајќи ги врвните коти 1985 м. и Меде-
ница 2.166 м. Од овде границата иде кон север пре-
сечува јќи го патот Гостивар — Дебар и поминувај-
ќи ја врвната кота Корабска Врата (2.764 м.) и иде 
на север по државната граница кон НР Албанија, 
а по тоа по вододелницата по Бел Дрим кон исток 
поминувајќи ја врвната кота 2.680 м.,потоа помину-
ва на вододелницата на Вардар и на врвната кота 
2.682 м. Од овде границата иде на север по сртот на 
Шар Планина поминувајќи ги врвните коти 2.408, 
Кара Никола (1975 м.), Црн Врв (2.584 м.), Бистра 
(2.604 м.) и Љуботен (2.499 м.), а потоа иде кон југ 
до профилот на Вардар ка ј водомерната станица 
,,Радуша". 

III 
Границата на „Скопското" водно подрачје поч-

нува од профилот на Вардар ка ј водомерната ста-
ница „Радуша" потоа иде по сртот на планината 
„Жеден" поминувајќи ја врвната кота Голем Ка-
мен (1.260 м.), па иде кон југозапад поминувајќи го 
патот Скопје — Тетово и иде кон југ по сртот на 
планината Сува Гора поминувајќи низ врвните ко-

ти 1.748 м. и 1.852 м. Од тука границата избива на 
врвната кота Добра Вода (2.062 м.) а потоа скрену-
ва кон запад по сртот на планината Буковик, го 
пресечува патот Гостивар — Кичево и поминува низ 
врвната кота на планината Буковик (1.528 м.) и по-
минува на вододелницата на р. Радика (Црн Дрим). 
Потоа границата иде кон југ по водо делницата на 
сливот на Црн Дрим (р. Радика) поминувајќи ја 
врвната кота на планината Бистра 2.102 м. го пре-
сечува патот Кичево — Дебар, а потоа и патот 
Кичево — Охрид и иде по сртот на Илинска Пла-
нина поминувајќи преку врвната кота 1.909 м. Од 
оваа кота иде кон север по вододелницата на сли-
вот на Црна Река, го пресечува патот Кичево — 
Битола, потоа поминува низ врвната кота Баба Сач 
(1.697 м.) потоа иде преку сртот на планината 
Бушава поминувајќи ја врвната кота Мусица (1.791 
м.), иде кон североисток пресечувајќи го патот При-
леп — Македонски Брод иде преку сртот на плани-
ната Даутица поминувајќи ги врвните коти 2.179 
м. и 2.540 м., а потоа го пресечува сртот на пла-
нината Јакупица минувајќи ја врвната кота Со-
лунска Глава (2.540 м.). Од оваа кота границата иде 
кон исток преку сртот на планината Голешница 
поминувајќи преку врвната кота Лисец (1.934 м.) од 
каде се спушта на север кон коритото на Вардар 
при вливот на Кадина Река. Од овде границата иде 
низводно по коритото на Вардар до вливот на ре-
ката Пчиња во Вардар, а потоа иде кон север по 
вододелницата на реката Пчиња минувајќи го сртот 
на планината Жегликово, потоа иде код запад по 
сртот на Скопска Црна Гора пресечувајќи го патот 
Скопје, Куманово и избива на административната 
граница кон СР Србија, а потоа иде по оваа граница 
го пресечува коритото на р. Лепенец и избива на 
планинскиот врв на Шар Планина „Љуботен" (2.499 
м.). Од таму границата иде на југ кон профилот на 
Вардар ка ј водомерната станица „Радуша", 

IV 
Границата на водното подрачје „Пчиња" почну-

ва од вливот на реката Пчиња во Вардар и иде кон 
север по сртот на планината Скопска Црна Гора и 
излегува на вододелницата на р. Моравица и иде по 
вододелницата поминувајќи ги врвните коти Рамно 
(1.651 м.), Копиљача (1.490 м.) и Црн Врв (1.219 м.) 
а потоа иде кон исток по вододелницата на река 
Моравица пресечувајќи го патот Скопје — Ниш, а 
потоа иде по административната граница кон СР 
Србија минувајќи преку манастирот Св. Прохор 
Пчински и излегува на врвната кота Козјак (1.284 
м.) и иде по планинскиот срт на Герман со врвните 
коти 1.388 м. и Стража (1.574 м.). Од оваа кота гра-
ницата иде кон север до врвната кота 1.703 м. а 
потоа кон исток до врвната кота Бела Вода (1.629 
м.) и иде кон југоисток по државната граница кон 
НР Бугарија пресечувајќи го патот Куманово — Ку-
стендил до врвната кота Руен (2.252 м.) на Осогов-
ската планина. Од оваа кота границата скренува 
кон југозапад по сртот на Осоговските планини ми-
нувајќи ги врвните коти Царев Врв (2.685 м.) и 
Бреза (1.574 м.), а потоа минува јужно од Кратово 
каде го сече патот Кратово—Пробиштип, а потоа и 
патот Куманово — Свети Николе и од таму се спуш-
т а " ! ^ Вардар ка ј вливот на реката Пчиња. 
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V 
Границата на „Титоввелешкото" водно подрач-

је почнува од вливот на Пчиња во Вардар од каде 
иде возводно по десната обала на Вардар во вливот 
на Кадина Река во Вардар и од таму иде по водо-
делницата на Кадина Река по сртот на планината 
Горешница поминувајќи преку врвната кота Лисец 
(1.934 м.) потоа го пресечува сртот на планината 
Јакупица поминувајќи ја врвната кота Солунска 
Глава (2.540 м.) и од оваа кота иде по вододелни-
цата на реката Бабуна идејќи по сртот на планина-
та Даутица поминувајќи преку врвната точка 2.179 
м Потоа границата иде на тромеѓието на вододел-
ниците на Вардар, Црна Река и Бабуна од каде се 
насочува кон југоисток идејќи по сртот на плани-
ната Бабуна поминувајќи ја врвната кота 1.499 м , 
а по тоа и патот Титов Велес — Прилеп и иде на 
тромеѓата на вододелниците на реките Црна, Раец 
(слив на Црна Река) и Црничка Река (притока на 
река Бабуна). Од тромеѓата границата иде кон се-
вер поминувајќи ја врвната кота на планината 
Клепа 1.140 м. и се спушта кон вливот на реката 
Бабуна во Вардар од каде иде по десната обала на 
Вардар и вливот на Брегалница во Вардар, го по-
минува коритото на Вардар и иде по вододелни-
цата на Брегалница поминувајќи ја врвната кота 
Иланги 663 м. потоа го пресечува патот Титов Ве-
лес — Штип и иде кон север на тромегата на водо-
делниците Вардар, Пчиња и Свети Николска Река 
(притока на р. Брегалница) и од оваа кота се спуш-
та кон вливот на река Пчиња во Вардар помину-
вајќи го патот Скопје — Титов Велес. 

VI 
Границата на водното подрачје „Брегалница" 

почнува од вливот на Брегалница на Вардар од 
каде иде на Север поминувајќи ја врвната точка 
Иланги (663 м.), а по тоа го пресечува патот Титов 
Велес — Штип и иде кон север на тромеѓата на 
вододелниците Вардар, Пчиња и Свети Николска 
Река (Притока на Брегалница). Од оваа кота гра-
ницата иде на север, а потоа на исток пресечува ј-
ќи го патот Куманово — Свети Николе, а потоа и 
патот Кратово — Пробиштип и иде по сртот на 
Осоговските планини поминувајќи ги врвните коти 
Бреза (1.574 м.) и Царев Врв (2.085 м.) и иде на 
врвната кота Руен (2.262 м.) која се наоѓа на др-
жавната граница кон НР Бугарија. Потоа границата 
иде кон југоисток по државната граница помину-
вајќи ја врвната кота Куќевница (1.756 м.) патот 
Делчево — Станке Димитров (Дупница) и ЈЌустен-
дил, врвната кота Црн Камен (985 м.), и патот Дел-
чево — Благоев Град, а потоа границата иде на југ 
по сртот на Влаина Планина поминувајќи ги врв-
ните КОТИ Кадница (1.952 м.), Џами Тепе (1.801 м.) 
и Ченгино Кале (1.744 м.) од каде границата с м е -
нува кон запад по сртот на Малешевска Планина 
поминувајќи ја врвната кота Клепало (1.404 м), 
тромеѓата на сливовите на реките Струма, Струми-
ца и Брегалница и патот Струмица — Берово, а 
потоа иде кон северозапад и запад по сртот на 
планината Плачковица и потоа иде кон југ и ју-
гоисток по вододелницата на Крива Лакавица по-
минувајќи по сртот на планината Смрдеж преку 
врвната кота 1.747 м. и излегува на Градеишата 

Планина на врвната кота 1.002 м. која е Тромеѓа на 
вододелниците на Вардар, Струмица и Крива Ла-
кавица. Од овде границата иде кон северозапад но 
сртот на Конечка Планина, потоа го пресечува па-
тот Штип — Криволак и се спушта по вододелни-
цата на Вардар кон вливот на Брегалница во Вар-
дар. 

VII 
Границата на водното подрачје „Пелагонија" 

почнува од профилот на Црна Река ка ј водомерна-
та станица „Скочивир" и иде кон југоисток по сртот 
на планината Живојно пресечувајќи го патот с. До-
бровени — Лерин, потоа и патот за рудникот Ж и -
војно и излегува на државната граница кон Грција, 
а потоа го сече коритото на реката Елешка и патот 
Битола — Лерин и избија на во до делницата на 
Преспа. Потоа иде по вододелницата на Преспа кон 
север поминувајќи ги врвните коти Ржана (2.334 
м.) и Пелистер (2.600 м.), а потоа го пресечува патот 
Битола — Ресен и иде по сртот на планината Би-
гла поминувајќи ги врвните коти на Гавато (1.179 
м.) и 1.657 м. па иде по сртот на планината Пла-
кенска поминувајќи ја врвната кота Плаќе (1.999 
м.) и иде по сртот на планината Илинска помину-
ва јќи ја врвната кота 1.909 м. која е Тромеѓа на 
сливовите на реките Сатеска (слив на Црни Дрим) 
Велика (Треска) и Црна Река Од тромеѓата гра-
ницата иде на североисток пресечувајќи го патот 
Кичево — Битола, а потоа преку врвната кота Ба-
ба Сач (1.697 м.) и рудникот Цер, потоа иде по 
сртот на Бушова Планина поминувајќи ја врвната 
кота Мусинци (1.791 м.), потоа иде на североисток 
пресечувајќи го патот Кичево — Прилеп и се ка-
чува на сртот на планината Даутица, која е Тро-
меѓа на сливовите на реките Бабуна, Треска и Бла-
то. Потоа границата се спушта кон југоисток идејќи 
по сртот на планината Бабуна поминувајќи ја врв-
ната кота 1.499 м. и сечејќи го патот Титов Велес --
Прилеп, се качува на сртот на планината Плетвар 
минувајќи преку врвната кота Коз јак (1.746 м.) 
го пресечува патот Градско — Прилеп, потоа иде 
кон југ преку врвните коти 990 м. и Ливада (1.665 
м.) и иде по сртот на Селечка Планина поминувајќи 
Ја врвната кота Високо (1.472 м.) и котата 1.432 м , 
а потоа се спушта кон профилот на Црна 'Река ка ј 
водомерната станица „Скочивир". 

VIII 
Границата на водното подрачје „Тиквеш" поч-

нува од профилот на Црна Река к а ј водомерната 
станица „Скочивир" и иде кон југоисток по сртот 
на Живојно пресечувајќи ги патиштата Добровени 
— Лерин и патот на Живојно, излегува на држав-
ната граница кон Грција и иде по границата кон 
исток по сртот на планината Ниџе поминувајќи ги 
врвните К О Т И Стариов Гроб (1.876 м.), Кајмакчалан 
(2.521 м.), Добро Поле (1.871 м.) и Козјак (1.814 м.;, 
а потоа иде по сртот на планината К о ж у ф мину-
ва јќи ги врвните КОТИ Дудица (2.154 м.) и Зелен 
Брег (2.170 м.) од каде границата иде на север по 
вододелницата на река Дошница напуштајќи Ја 
државната граница кон Грција и минувајќи ја врв-
ната кота Флора (1.727 м.) и се спушта на профилот 
на реката Вардар ка ј водомерната станица „Демир 
Капија", го минува коритото на Вардар идејќи на 
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север по вододелницата на реката Ибериска до 
тромеѓата на вододелницата на реките Вардар, 
Крива Лакавица и Ибериска. Потоа од тромеѓата 
границата иде по сртот на планината Конечка кон 
правец северозапад пресечувајќи го патот Штип — 
Криволак, а ,потоа се спушта кон вливот на Бре-
галница во Вардар. Од тука иде границата возвод-
но по левата обала на коритото на Вардар до вли-
вот на реката Бабуна во Вардар, го минува кори-
тото на Вардар и иде по вододелницата на реката 
Бабуна усмерувајќи се кон југ по сртот на плани-
ната Клепа, минувајќи ја врвната кота Клепа (1.149 
м.) доаѓа на тромеѓето на вододелницата Бабуна, 
Градска Река (Прилепска) и реката Раец (слив на 
Црна Река) и иде кон југ по сртот на планината 
Плетвар минувајќи ја врвната кота Козјак (1.746 
м.), го сече патот Прилеп — Градско, минува по 
врвните коти Ливада (1.665 м.), и Високо 1.472 м., 
а потоа иде по сртот на планината Селечка ја ми-
нува врвната кота 1.432 м. и се спушта во Црна 
Река кон профилот ка ј водомерната станица „Ско-
чивир". 

IX 
Границата на „Гевгелиското" водно подрачје 

почнува од профилот на Вардар ка ј водомерната 
станица „Демир Капија" и иде кон југ по водо-
делницата на река Дошница по сртот на планината 
Кожуф минувајќи врвната кота Флора (1.727 м.) и 
доаѓа на врвната кота Зелен Бег (2.171 м.) која се 
наоѓа на државната граница кон Грција. Од тука 
границата иде кон исток пресечувајќи го коритото 
на Вардар и Дојранското Езеро се до сртот на пла-
нината Беласица од каде иде по вододелницата на 
р. Струмица кон северозапад по сртот на планината 
Плауш минувајќи ја врвната кота 977 м. и сртот 
на планината Грабешка минувајќи ја врвната кота 
1.002 м. која преставува Тромеѓа на вододелниците 
на реките Струмица, Крива Лакавица и Вардар. 
Потоа границата иде по сртот на планината Конеч-
ка до највисоката кота од каде се спушта кон Вар-
дар ка ј профилот на водомерната станица „Демир 
Капија". 

X 
Границата на „Струмичкото" водно подрачје 

почнува од профилот на реката Струмица на др-
жавната граница кон НР Бугарија и иде на југ по 
границата се до врвната кота 1.880 м. на планината 
Беласица, која е Тромеѓа помеѓу СФРЈ, НР Бугар-
ска и Грција, од тука границата иде на запад по 
државната граница и по сртот на планината Бела-
сица, потоа во вододелницата на р. Вардар го сече 
патот Струмица — Валандово и иде на сртот на 
планината Плауш минувајќи ја врвната кота 997 
м., а потоа по сртот на планината Грабешка до врв-
ната кота 1.002 м Од оваа кота границата иде по 
вододелницата на р. Крива Лакавица (Брегалница) 
кон север по сртот на планината Смрдеж минувај" 
ќрт Ја врвната кота 1.747 м. а потоа го сече патот 
Радовиш — Штип и се качува на сртот на плани-
ната Плачковица од каде иде на исток по нејзиниот 
срт, а потоа и по сртот на планината Малешевска 
се до државната граница кон НР Бугарија од каде 
се спушта кон југ пресечувајќи ги реките Двориш-
ка и Лебница, сртот на планината Огражден мину-

ва јќи ја врвната кота Хаџица (1.471 м.) и патот 
Ново Село — Петрич а потоа се спушта во реката 
Струмица каЈ профилот на државната граница кон 
НР Бугарија. 

XI 
Границата на водното подрачје „Преспа" поч-

нува од врвната кота 2.088 м. на планината Гали-
чица и иде на исток по државната граница кон НР 
Албанија и Грција пресечувајќи го езерото Голема 
Преспа се до врвната кота Ржана (2.334 м.). Од оваа 
кота границата иде на северозапад по вододелни-
цата на Црна Река минувајќи ја врвната кота Пе-
листер (2.600 м.) и тоа го пресечува патот Битола -
Ресен, и иде по сртот на планината Бигла минувај-
ќи ги врвните коти Ѓавато (1.179 м.) и 1.657 м. а 
потоа иде по сртот на планината Плакенска до вр-
вната кота Плаќе (1.999 м.). Од оваа кота границата 
иде кон југ го сече патот Охрид — Ресен, а потоа 
иде по сртот на планината Исток минувајќи Ја 
врвната кота Исток (1.661 м.) а потоа границата иде 
по сртот на планината Галичица минувајќи ја врв-
ната кота 1.737 м. и иде до врвната кота 2.088 м. 

XII 
Границата на водното подрачје „Црн Дрим" 

почнува од профилот на реката Црн Дрим к а ј гра-
ничната караула „Миреш" и иде кон југ по самата 
државна граница кон Албанија, ја поминува врв-
ната кота Радиќ (2.083 м.) и иде по сртот на плани-
ната Јабланица поминувајќи ја врвната кота Црн 
Камен (2.259 м.) и Ќ а ф а Сан (1.234 м.), потоа гра-
ницата го сече Охридското Езеро и во близина на 
манастирот Свети Наум се качува на сртот на пла-
нината Галичица. Од тука границата иде кон севе-
роисток по сртот на планината Галичица помину-
ва јќи ги врвните коти 2.088 м. и 1.737 м., а потоа 
иде по сртот на планината Исток поминувајќи ја 
врвната кота Исток (1.661 м.) го сече патот Ресен 
Охрид и се качува на врвната кота Плаќе (1.909 м.) 
на планината Плакенска. Одовде границата иде по 
вододелницата на река Црна кон северозапад по 
сртот на планината Илинска поминувајќи ја врвна-
та кота 1.909 м. Од оваа кота границата иде по во-
до делницата на реката Треска пресечувајќи го па-
тот Кичево — Охрид и иде на врвната кота 2.242 
м. Од оваа кота границата иде на север го сече па-
тот Кичево — Дебар, а потоа ја поминува врвната 
кота Бистра (2.102 м.) и иде на врвната кота 1.983. 
Од оваа кота границата иде на запад по сртот на 
планината Бистра до врвната кота Меденица (2.166 
м.). Од оваа кота границата иде на север го сече 
патот Гостивар — Дебар и реките Мавровица и Ра-
дика, потоа скренува кон запад до врвната кота 
2.764 на планината Кораб, која се наоѓа на др-
жавната граница кон НР Албанија. Од оваа кота 
границата иде кон југ по државната граница и по 
сртот на планината Кораб и сртот на планината 
Дешад минувајќи ги врвните коти Крчи (2.375 м. и 
2.346 м.). Од оваа кота границата скренува на запад 
пресечувајќи го патот Дебар — Пишкопеја и се 
спушта КОН коритото на Црн Дрим, а потоа иде уз-
водно по коритото на реката Црн Дрим се до про-
филот на Црн Дрим ка ј граничната караула „МР^-
реш". 
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XIII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 09-2698/1 
26 ноември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот савет, 
Никола Минчев, с. р. 

400. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат досегашните членови имену-
вани во советите на факултетите на Универзитетот 
(во Скопје, со мандат од една година. 

II. Се именуваат за членови на советите на фа-
култетите на Универзитетот во Скопје: 

а) во Земјоделско-шумарскиот факултет: 
1. ЛАЗЕ ЛАБАЧЕВСКИ, секретар на Одборот 

за организационо-политички прашања на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СРМ; 

2. инж. ЈОСИП МАНЕВ, стручен соработник во 
Републичкиот советодавен центар за земјоделство 
и шумарство; 

3. ПЕТАР ПЕТРОВ, управник на Ветеринар-
ната болница во Скопје; 

4. инж. БРАНКО СТОЈЧЕВСКИ, помошник на 
директорот на Републичкиот завод за статистика; 

5. инж. БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ, директор 
на Претпријатието за доградба и експлоатација на 
Лицковскиот систем во Куманово. 

б) во Медицинскиот факултет: 
1. ДРАГАН ХРИСТОВСКИ, помошник на ди-

ректорот на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување; 

2. КАТА ЛАХТОВА, пратеник на Сојузната 
скупштина; 

3. д-р ВУЛНЕТ СТАРОВА, пратеник на Орга-
низационо-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ; 

4. АЛЕКСАНДАР СПАСОВСКИ, претседател 
на Републичкиот одбор на Синдикатот на работни-
ците од општествените дејности; и 

5. д-р ДИМИТАР ДИМИТРОВ, гинеколог! во 
Градската болница во Скопје. 

в) во Правниот факултет: 
1. ЈОРДАН БРАЖАНСКИ, новинар; 
2. ТРАЈКО ЈОВЕВ, адвокат од Скопје; 
3. ФЕМИ МУЧА, член на Извршниот одбор на 

Главниот одбор на ССРНМ; 
4. ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на окружниот 

суд во Скопје; 

5. БОРО ЧАКАР, јавен правобранител во Скопје. 
г) во Природно-математичкиот факултет: 
1. ГОРИЦА ИЛИЕВА, професор по математика 

во Гимназијата „Јосип Броз - Тито" во Скопје; 
2. ЛАЗО КИРАЈЏИСКИ, шеф на лабораторија 

во ОХИС, „Наум Наумовски - Борче"; 
3. СПАСЕ КУЉАН, советник во Извршниот со-

вет; 
4. д-р ВЛАДИМИР МИТКОВ, доцент на Прав-

ниот факултет во Скопје и 
5. д-р ЈОНЧЕ ЧИНГОВ СКИ, раководител на 

одделение на Природно-научниот музеј — Скопје. 
д) во Филозофскиот факултет: 
1. ЉУПЧО АРНАУДОВ СКИ, правник во Ин-

ститутот за криминолошки истражувања во Скопје; 
2. МИЛОРАД КРСТИЌЕВСКИ, советник во 

Реи. завод за унапредување на школството; 
3. ХИСЕИН РАМАДАНИ, раководител на Ко-

мисијата на ЦК СКМ за идеолошко образование на 
членовите на СКМ; 

4. ОЛГА ТЕОДОСИЕВА, професор во Гимнази-
јата „Георги Димитров" во Скопје и 

5. ВАЊА ТОШЕВСКИ, гл. уредник на Радио-
телевизија — Скопје. 

III. Мандатот на именованите членови трае две 
години. 

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

Бр. 17-2758/1 
13 ноември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

401. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат досегашниот член на Сове-
тот на Економскиот факултет во Скопје д-р Душан 
Анакиовски именуван со мандат од две години и 
членовите именувани со мандат од една година. 

П. Се именуваат за членови на Советот на Еко-
номскиот факултет во Скопје: 

а) на една година 
1. АЛЕКСАНДАР ГРУЕВСКИ, помошник на ре-

публичкиот секретар за индустрија и трговија, 
б) на две години 
1. АНДОН ПОП АНДОНОВ, помошник на гене-

ралниот директор на Стопанската банка на СРМ; 
2. ДУШАН ВЕЉКОВИЌ, политички работник 

во ЦК СКМ; 
3. ГОРГИ КРТОВ, директор на Економското 

училиште „Борис Кидрич" во Скопје; 
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4. СТАМАТ ПЕТРОВСКИ, економист во Прет-
пријатието за меѓународна трговија и застапниш-
тво „Интеримпекс" во Скопје и 

5. ЈОЦО СТАМЕНКОВ, економист во Претпри-
јатието во основање Рудници и железарница „Ско-
пје" во Скопје. 

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

Бр. 17-2758/1 
13 ноември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

402. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТИТЕ НА ВИШИТЕ ШКОЛИ И ПЕДА-
ГОШКИТЕ АКАДЕМИИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешуваат досегашните членови имену-
вани во советите на вишите школи и педагошките 
академии (во СРМ со мандат од една година. 

П. Се именуваат за членови на советите на 
вишите школи и педагошките академии во СРМ 
и тоа: 

а) Во Вишата земјоделска школа во Струмица: 
1. МИТКО БАТЕВ, началник на одделение во 

Собранието на општината Струмица; 
б) Во Вишата школа за социјални работници во 

Скопје: 
1. ВЛАДИМИР ТАНЕВСКИ, виши предавач на 

Правниот факултет во Скопје; 
2. СУЛТАНА ШКАРТОВА, советник во Репуб-

личкиот секретаријат за правосудство и организа-
ција на управата; 

в) Во Педагошката академија во Битола: 
1. ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ, заменик на окружниот 

јавен обвинител во Битола; 
г) во Педагошката академија во Скопје: 
1. РЕЏЕП БАЈРАМИ, професор во Албанската 

учителска школа „Зеф Љуш—Марку" во Скопје; 
2. МИХАИЛО БАНДЕ, советник во Градското 

собрание на град Скопје; и 
3. РУЖА БРАЈКОВСКА, учителка во Основ-

ното училиште „Вера Циривири" во Скопје. 
д) во Педагошката академија во Штип: 
1. ОЛГА ШОПОВА, професор на гимназија во 

Штип. 
Ш. Мандатот на именуваните членови трае две 

години. 

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

Бр. 17-2759/1 
13 ноември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

403. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКО-КНИ-

ГОВОДСТВЕНА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I. Се разрешуваат досегашните членови име-
нувани во Советот на Вишата економско-книговод-
ствена школа во Прилеп. 

П. Се именуваат за членови на Советот на Ви-
шата економско-книговодствена школа во Прилеп 

а) на една година 
1. ПЕТАР ЧАТЛЕСКИ, економист во Фабрика-

та за електроизолација „11 октомври" во Прилеп, 
б) на две години 
1. КОЛЕ ПАВЛОВ, судија на Општинскиот суд 

во Прилеп. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 17-2759/1 
13 ноември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

404. 
Врз основа на член 18 од Законот за социјални 

установи („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТИ НА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

I. Се разрешуваат досегашните членови име-
нувани со мандат од една година во советите на 
одделни социјални установи. 

П. Се именуваат за членови на советите на 
одделни социјални установи: 

а) Во Заводот за образование, воспитување и 
згрижување на деца и младинци во Скопје: 

1. ЉУБОМИР ВАРОШЛИЈА, раководител на 
група на ЦК СКМ; 

2. РАТКО ДИМОВСКИ, службеник во Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи; 
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3. ВЕЉО ТЕОДОСИЕВСКИ, секретар на коми-
сија на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија. 

б) Во Заводот за рехабилитација и корекција на 
говорот во Битола: 

1. ЕЛЕНИЦА БОСИЛКОВА, секретар на Опш-
тинскиот одбор на Црвениот крст во Битола; 

2. ВАНГЕЛ ГРУЕВСКИ, референт во Собрание-
то на општината Битола; 

3. ПЕТРЕ ДОРАКОВСКИ, управник на Цента-
рот за социјална работа во Битола 

в) Во Заводот за слепи деца и младинци во 
Скопје: 

1. ПЕТАР ЗАФИРОВ, директор на Комунални-
от завод за социјално осигурување во Скопје; 

2. д-р САВИЦА ЈАНЕВА, лекар на Клиниката 
за очни болести во Скопје; и 

3. ВЕРА ПОПОВА, социјален работник во Град-
ското собрание на град Скопје. 

г) Во Струмичкото занаетчиско училиште за 
практична обука за глуви деца во Скопје: 

1. МАРЧЕ ВАСИЛЕВСКИ, политички работник 
во ЦК СКМ; 

2. ДИМИТАР КЕКЕВСКИ, на работа во Заш-
титната работилница „Светлост" во Скопје; и 

3. ЉУПЧО СИМЕОНОВ, стручен соработник во 
Заводот за социјални прашања на СРМ. 

Ш. Мандатот на именуваните членови трае две 
години. 

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

Бр. 17-2760/1 
13 ноември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

405. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

I. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за финансии ЈОРДАН ЦВЕТАНОВ, раково-
дител на група во Републичкиот секретаријат за 
финансии 

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

Број 17-2757/1 
13 ноември 1965 година 

Скоцје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

406. 
Врз основа на член 17 став 2 од Основниот за-

кон за организацијата и финансирањето на запо-
слувањето („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ 

НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО 

I. Се именуваат за членови на Собранието на 
Републичката заедница за работите на запослува-
њето: 

1. ТРАЈКО БОШКОВСКИ, началник на одде-
ление во Републичкиот секретаријат за труд и 

2. ВАСКА ПИПЕРЕСКА, економист во Репуб-
личкиот завод за стопанско планирање. 

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

Број 17-2512/1 
18 октомври 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с р. 

407. 
Врз основа на член 40 од Основниот закон за 

мерките за унапредувањето на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 16/65) и член 6 и 10 од Законот за 
заштита на добитокот од заразните болести („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 9/56 и „Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65), Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 
ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 

1966 ГОДИНА 

I 
По одредбите на оваа наредба во 1966 година ќе 

се организираат и спроведуваат потребните мерки 
за спречување на следните добиточни заразни бо-
лести : 

1. Бес 
2. Туберкулоза 
3. Бруцелоза 
4. Антракс 
5. Шушкавец 
6. Чума ка ј свињите 
7. Црвен ветар кај свињите 
8. Краста 
9. Чума ка ј птиците 
10. Сакагија 
11. Ентеротоксемија ка ј овците и заразен про-

лив к а ј јагнињата 
12. Тифус кај домашните птици и бела дрска-

вица кај пилињата 
13. Ехинококоза. 
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II 

1. Б е с 
а) Превентивно инжектирање на кучињата про-

тив бесот на целата територија на Републиката ќе 
се изврши од 1.1. до 31-111-1966 година. 

б) На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња без оглед на возраст. 

в) Кучињата што се вакцинирани на возраст 
до три месеци задолжително се ревакцинираат ко-
га ќе наполнат три месеци. 

2. Туберкулоза 

а) Општа туберкулинизација на говедата ќе се 
изврши во целата Република, а на кокошките во 
општествените стопанства. 

Во општествените стопанства туберкулиниза-
ција на говедата ќе се изврши два пати и тоа прва-
та во периодот од 1 март до 31 мај 1966 година, а 
втората шест месеци по првата. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни ќе се изврши 
туберкулинизација на најмалку 50% од на личниот 
број говеда на индивидуалниот сектор во општи-
ната. Во периодот од 1 септември до 31 декември 
1966 година ќе се изврши туберкулинизација на пре-
останалиот дел индивидуални говеда во општината. 

б) Нововнесените говеда во Републиката задол-
жително ќе се туберкулинизираат најдоцна 3 ме-
сеци од нивното внесување. 

3. Бруцелоза 

а) Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во 
Републиката и сите говеда и свињи во општестве-
ните стопанства ќе се земе крв за преглед на бру-
пелоза. 

б) Во општествените стопанства од говедата и 
свињите два пати ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза и тоа првиот пат најдоцна до 31 мај 1966 
година, а вториот пат шест месеци по првото зе-
мање. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1966 година 
ќе се земе крв од најмалку 50% од наличниот број 
крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуал-
ниот сектор во општината, а во периодот од 1 сеп-
тември до 31 декември 1966 година ќе се земе крв 
од преостаналиот дел индивидуални крави, јуници, 
бикови и јунци. 

в) Од сите нововнесени говеда и свињи за при-
плод во Републиката задолжително ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од нивното 
внесување. 

4. Антракс 

а) Во сите дистрикт^ на антраксот ќе се изврши 
двократно инжектирање на добитокот (говеда, овци,, 
коњи) против болеста антракс. 

Регистрираните населби како д и с т р и к т на ан-
траксот во кои во последните 10 години (1956—1965 
година) лабораториски не е установен антракс к а ј 
добитокот нема да се третираат како д и с т р и к т на 
антраксот. 

Општинскиот ветеринарен инспектор во срок 
од 10 дена по објавувањето на оваа наредба ќе од-

реди КОИ места во подрачјето на општината во сми-
сла на став 2 од оваа точка се сметаат за антраксни 
д и с т р и к т . 

б) Двократно инжектирање на добитокот про-
тив антраксот ќе се изврши и во сите земјоделски 
стопанства што се снабдуваат со ф у р а ж однадвор. 

в) Првото превентивно инжектирање ќе се из-
врши најдоцна до 31 мај 1966 година, а второто 6 
месеци по првото. 

5. Шушкавец кај говедата 

а) Мерките пропишани за инжектирање на до-
битокот против антраксот ќе се применуваат и при 
превентивното инжектирање на говедата против 
шушкавецот, со таа разлика, што во смисла на оваа 
наредба како дистрикти на шушкавецот ќе се сме-
таат населбите во кои шушкавецот е утврден во 
последните пет години. 

б) Во сите земјоделски стопанства што се снаб-
дуваат со фураж однадвор ќе се изврши двократно 
превентивно инжектирање против шушкавецот на 
сите говеда помлади од 3 години. 

в. Чума кај свињите 

а) Задолжително превентивно инжектирање на 
свињите против чумата ќе се изврши на целата 
територија на Републиката. 

б) Превентивно инжектирање ќе се врши со 
кристал-виолет вакцина (двократно) или со атену-
ирани вируси (еднократно). Превентивно инжекти-
рање на свињите ќе се врши во периодот од 15 
март до 15 мај. При употреба на кристал-виолет 
вакцина второто превентивно инжектирање ќе се 
изврши 6 месеци по првото. 

в) Во случај на појава на чума ка ј свињите сите 
неимуни свињи против оваа зараза, во незаразени-
те дворови ќе се серумираат, серовакцинираат (со 
атенуирани вируси) или вакцинираат во зависност 
од епизоотиолошката ситуација, а во заразните дво-
рови ќе се примени мерката убивање односно ко-
лење и други ветеринарно"санитарни мерки, спо-
ред постојните прописи. 

г) Свињите кои се тераат на заедничко пасиште 
мораат предварително да бидат активно имунизи-
рани против чумата. 

д) Свињите кои се тераат или транспортираат 
од една во друга општина односно на растојание 
поголемо од 20 клм. ако служат за натамошно од-
гледување, пред тргнувањето односно Утоварот тре-
ба задолжително да се серумираат доколку превен-
тивно не се заштитени 

г) Во периодот меѓу пролетната и есенската 
превентивна вакцинација на свињите против чу-
мата перманентно ќе се врши вакцинација на под-
младокот што ги исполнил условите за вакцина-
ција. 

7. Црвен ветар кај свињите 

а) Превентивно инжектирање на свињите про-
тив црвен ветар ќе се изврши во населбите и зем-
јоделските организации што се загрозени од оваа 
заразна болест. 
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б) Надлежниот општински ветеринарен инспек-
тор ќе ги одреди населбите и земјоделските орга-
низации што се сметаат за загрозени со црвен ветар 
кај свињите. 

8. Краста 

а) На подрачјата во кои крастата каЈ овците 
владеала во текот на 1965 година, најдоцна до крајот 
на април 1966 година ќе се изврши преглед на ов-
ците на краста. 

Прегледите од претходниот став ќе ги изврши 
надлежниот општински ветеринарен инспектор од-
носно територијалната ветеринарна станица која за 
оваа цел ќе добие овластување од општината. 

б) 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 дена 
по првото. 

в) Во стадата во кои во текот на 1966 година се 
установи краста неодложно ќе се преземе лекување 
на болните живо! ни односно капење на сите овци 
во заразените стада, а ќе се применат и други вете-
ринарно" санитарни мерки. 

г) Ако во една населба се утврди краста кај 
овците во две или повеќе стада ќе се изврши ка-
пење на сите овци во населбата односно капење на 
сите овци во стадата кои минуваат по исти па-
тишта каде минувало заразеното стадо односно на 
сите овци од стада кои пред утврдувањето на за-
разата паселе на пасиштата каде пасело и стадото 
со заразени овци. 

д) Овците од стадата што одат на летна испаша 
и во кои имало краста во текот на 1965 година од-
носно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша задолжително ќе се 
искапат најмалку уште еднаш дури се на зимните 
пасишта. 

ѓ) Стадата овци, кои подлежат на капење, спо-
ред претходниот став, доколку не ќе бидат иска-
пени, не смеат без дозволи да ги напуштат зимните 
пасишта. 

9. Чума кај птиците 
а) Задолжително превентивно инжектирање на 

кокошките против чумата со муктезар вакцина на 
територијата на Републиката ќе се изврши два пати 
годишно. Првото инжектирање ќе се изврши во пе-
риодот од 1 април до 30 јуни, а второто од 1 октом-
ври до 31 декември 1966 година. 

б) Превентивна заштита на подмладокот ќе се 
врши со „Вакцина куге-перади" (живи сој Ф) спо-
ред напатствието на производниот завод. 

в) Во земјоделските организации со поголем 
број живина превентивна заштита на кокошките и 
пилињата ќе се врши и со „вакцина куге перади" 
(живи сој Ф) според напатствие^ на производниот 
завод. 

г) Во случај на појава на чума сите кокошки 
во незаразените и несомнителните на зараза дворови 
во населбата, доколку немаат имунитет, ќе се ин-
жектираат превентивно против чумата, а во заразе-
ните и сомнителните на зараза дворови, ќе се при-
мени убивање односно колење и други ветеринарно-
санитарни мерки според постојните прописи. 

д) Во земјоделските стопанства и задругите што 
се занимаваат со одгледување на кокошки, ќе се вр-
ши задолжително инжектирање и на пилињата про-
тив чумата. 

ѓ) Во периодот меѓу пролетната и есената пре-
вентивна вакцинација на кокошките против чумата 
перманентно ќе се врши вакцинација на подмла-
докот што ги исполнил условите за вакцинација. 

10. Сакагија 

а) Во периодот од 1 септември до 30 ноември 1966 
година ќе се изврши задолжителна офталмомалеи-
низација на сите коњи, мазги и мули и клинички 
преглед на сите магариња за сакагија. 

б) Во земјоделските стопанства и задругите за-
должително ќе се врши офталмомалеинизација и зе-
мање крв за преглед на сакаш ја од сиот еднокс-
питен добиток. 

в) Шумските и другите работилница што рабо-
тат со еднокопитен добиток должни се да презе-
маат мерки ангажираните коњи да бидат прегле-
дани на сакагија. Негативниот резултат надлеж-
ниот ветеринарен лекар го забележува на увере-
нието за здравствената состојба. 

ѓ) Лицата што постојано се предвижуваат соед-
нокопитен добиток од едра во друга општина (чер-
гари и др.) должни се тој добиток да го подвргнат 
на преглед за сакагија најмалку два пати годишно. 
Негативниот резултат ветеринарната станица ќе го 
забележи на грбот на уверението за здравствената 
состојба. 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

а) Ќе се изврши заштитно инжектирање на ов-
ците против ентеротоксемијата и заразниот пролив 
ка ј јагнињата во подрачјата каде тие се установени 
во последните пет години. 

б) Општинските ветеринарни инспектори ќе ги 
одредат населбите и земјоделските организации каде 
ќе се врши инжектирањето од претходниот став. 

12. Тифус кај домашните птици и бола дрскавица 
кај пилињата 

Во фармите кои се занимаваат со производство 
на Јајца и живина за расплод, наменети за продаж-
ба, најмалку два пати годишно, во размак од 6 ме-
сеци, со методата на брза аглутинација, ќе се изврши 
преглед на тифус на сите К О К О Ш К И ВО фармата. 

Фармите од претходниот став не можат да из-
несуваат живина, пилиња и јајца наменети за рас-
плод без здравствена потврда за незаразеност на 
тифус ка ј кокошките од надлежниот општински ве-
теринарен инспектор. 

13) Ехинококоза 

а) За сузбивање на ехинококозата покраЈ дру-
гите ветеринарно-санитарни мерки ќе се изврши и 
двократна дехелментизација (ареколинизација) на 
кучињата. Првата дехелментизација ќе се изврши во 
периодот од 1-1. до 31-Ш-1966 година, а втората шест 
месеци по првата. 
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III 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

точка I на оваа наредба со искључение на тубер-
кулозата се врши врз основа на лабораториски на-
лаз на една од признатите ветеринарно дијагнос-
тички институти односно ветеринарно"дијагностички 
станици во земјата. 

IV 
Евиденција за спроведување на мерките одре-

дени со оваа наредба се води по утврдените обрасци. 
Број 08-3316/1 

8 декември 1965 година 
Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Инж. Драган Трајановски, с. р. 

408. 
Врз основа на член 113 став 1 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците на СР Македо-
нија, на својата седница одржана на 9. ХП. 1965 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОС-
НО ПОДГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ 

НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

I. 

Додатен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување за покривање на трошоците за инва-
лидското осигурување што го надминуваат опреде-
лениот просек на трошоците на тоа осигурување на 
подрачјето на Републичката заедница (член 112 
точка 1 од Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување), може да 
се определи во следните гранки, групи односно 
подгрупи на дејности: 

Гранка Група Подгрупа 
ОБЛАСТ 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

115—12 Рудници на олово и цинк; 
115—18 Рудници на други обоени ме-

тали; 
116—18 Рудници на други неметални 

минерали; 
Рудници на сол и сол ани; 
Претпријатија за производство 
на огноотпорни материјали; 

117—52 Претпријатија за ремонт на 
шински возила; 
Претпријатија за производ-
ство на метална стока за "ши-
рока потрошувачка (садови, 
прибор за јадење, метален на-

116—20 
118—40 

117—70 

мештај, печки, шпорети и 
друго); 

119—10 Претпријатија за производство 
на електрични машини апа-
рати и уреди; 

120—51 Претпријатија за производство 
на сапун и козметички препа-
рати; 

121—12 Претпријатија за вадење и об-
работка на технички камен, 
песок и чакал; 

121—13 Претпријатие за производство 
на вар и печен гипс; 

121—20 Претпријатија за производство 
на тули и керамиди; 

121—30 Претпријатија за производство 
на цемент и цементно-азбесни 
производи; 

124—20 Претпријатија за производство 
на памучни предива и ткае-
нини; 

124—30 Претпријатија за производство 
на волнени предива и ткае-
нини; 

124—60 Претпријатија за производство 
на плетени стоки (трикотаж-
ни стоки, чорапи и позаманте-
рија); 

124—72 Претпријатија за производство 
на облека (конфекција); 

124—81 Претпријатија за производство 
на простирки за под (теписи, 
килими и друго); 

125—13 Претпријатија за преработка 
на ситна кожа; 

127—21 Фурни; 
127—50 Претпријатија за производство 

на бонбони, слатки и какао 
производи; 

128—10 Печатница 
128—21 Новински претпријатија; 

129—10 Претпријатија за обработка 
на тутун; 

129—20 Претпријатија за производство 
на цигари, томпуси и друго. 

ОБЛАСТ 2. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУДАРСТВО 
211—10 Земјоделски комбинати, добра 

и фарми; 
211—11 Земјоделско-индустриски ком-

бинати (вклучувајќи и земјо-
делски комбинати); 

211—12 Земјоделски стопанства; 
211—13 Сточарски фарми; 
211—18 Други специјализирани земјо-

делско-производителски прет-
пријатија; 

211—20 Селски работни задруги; 
211—30 Општи земјоделски задруги; 

211—88 Останати земјоделски уста-
нови; 

212—21 Претпријатија за слатководно 
рибарство; 
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213—18 Други водостопански органи-
зации; 

ОБЛАСТ 3. ШУМАРСТВО 
311—10 Претпријатија за стопанису-

вање со шуми; 
311—20 Цретпријатија за ползување 

на шуми; 

ОБЛАСТ 4. ГРАДЕЖНИШТВО 
412—10 Претпријатија за високоградба; 

412—21 Претпријатија за нискоградба; 
413—20 Претпријатија за монтажа на 

внатрешни градежни инста-
лации; 

611—25 

612—11 

612—30 

613—10 

613—20 

620—20 

620—30 

719—80 

721—20 

722—20 

ОБЛАСТ 5. СООБРАКАЈ 
511—10 Железничко транспортно прет-

пријатие; 
515—10 Претпријатија за превоз на 

патници и стоки во патниот 
сообраќај; 

519—10 Претпријатија за поштенски, 
телеграфски и телефонски 
сообраќај. 

ОБЛАСТ 6. ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 
611—13 Претпријатија и дуќани за 

трговија на мало со разни 
прехранбени продукти, алко-
холни пијалоци, куќни потреби 
и друго; 

611—14 Претпријатија и дуќани на 
трговијата на мало со млеко, 
млечни производи, со леб, пе-
циво и друго; 

611—20 Претпријатија и дуќани на 
трговијата на мало со непре-
хранбени производи; 

611—23 Претпријатија и дуќани на 
трговијата на мало со чевли, 
кожи, кожна галантерија и 
слично; 

611—24 Претпријатија и дуќани на 
трговијата на мало со желе-
зарски и метални и електро-
технички стоки, земјоделски 
машини, бои и лакови, хеми-
калии, порцелан и стакло; 
Претпријатија и дуќани на 
трговијата на мало со огрев и 725—40 
градежен материјал; 
Претпријатија — трговија на 
големо со жито и мелнички 727-50 
производи; 

612—13 Претпријатија на трговијата 
на големо со прехранбени про-
дукти и куќни потреби; 749^10 

612—22 Претпријатија на трговијата 
на големо со текстил, куси и 
плетени стоки и конфекција; 

612—23 Претпријатија на трговијата 
на големо со железарски, ме-

724—60 

724—80 

тални и електротехнички сто-
ки, земјоделски машини, бои, 
лакови, хемикалии, порцелан 
и стакло; 

612—25 Претпријатија на трговијата на 
големо со градежни, санитет-
ски и инсталатерски матери-
јал; 

612—26 Претпријатија на трговијата 
на големо со отпадоци; 
Претпријатија на трговијата 
на големо со мешовита стока; 
Надворешно трговски прет-
пријатија за промет на пре-
хранбени производи; 
Надворешно трговски прет-
пријатија за промет на не-
прехранбени производи; 

620—11 Угостителски стопански орга-
низации за сместување, освен 
сезонските; 
Угостителски стопански орга-
низации за исхрана; 
Други угостителски стопански 
организации (бифиња. ливни-
ци, барови и друго) 

ОБЛАСТ 7. ЗАНАЕТЧИСТВО 

Претпријатија и дуќани за 
поправање на други електрич-
ни апарати и прибери; 
Претпријатија и дуќани за 
производство на тули и кера-
миди; 
Претпријатија и дуќани за 
производство и поправање на-
мештај, градежна столарија и 
други финални производи од 
Дрво; 
Претпријатија и дуќани за 
производство на готова рубе-
лина и облека (конфекција), 
Претпријатија и дуќани за 
производство и поправање на 
други текстилни производи 
(шапки, јоргани, душеци, ша-
тори, килими и услуги на за-
наетчиството од текстилна 
струка); 
Претпријатија и дуќани за 
производство на кожна облека 
и галантерија; 
Претпријатија и дуќани за 
производство на бонбони, слат-
ки, какао-производи и други 
благи работи; 
Претпријатија и дуќани за 
изведување завршни работи 
во високоградба (ѕидарски, мо-
лерско-фарбарски, градежно-
лимарски, браварски, стакло-
резачки и слични работи); 
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ОБЛАСТ 8. СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА 
ДЕЈНОСТ 

812—30 Јавни служби за чистота; 
812—50 Организации за одржување на 

јавното зеленило; 
812—80 Дѓуги комунални организации 

(противпожарна служба, уре-
дување и користење на град-
ското земјиште, чување на 
моторни и други возила, га-
ражирање на моторни возила, 
закопувачка служба, градски 
кафилерии, чување имот на 
стопански организации и уста-
нови, дезинсекција, дератиза-
ција и друго). 

ОБЛАСТ 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА 
ДЕЈНОСТ 

915—10 Амбулантно-поликлинички и 
диспанзерот установи; 

915—20 Болнички (стационарни) уста-
нови; 

915—40 Здравствени заводи и инсти-
тути; 

916—50 Установи за социјална зашти-
тата на возрасни лица. 

И 
Додатниот придонес се определува во оние 

гранки, групи односно подгрупи на организации во 
кои процентот на инвалидизирањето е над репуб-
ничкиот просеат. 

Работни организации во кои има под 100 за-
послени работници се ослободуват од плаќање на 
додатен придонес. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осГ денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1966 година. 

Број 07-3534/1 
9 декември 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 666, страна 925, книга Ш, е запишана под 
фирма: Комбинат за чевли и гумени производи 
„Водно" од Скопје — Работничко службеничка 
менза - Скопје (во кругот на Комбинатот). Пред-
мет на работењето на мензата е: вршење угости-
1 ел ски услуги на членовите на работниот колектив 

— готвење топли јадења, набавка и служење на 
ладни јадења, точење на алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци: со тоа што точењето на алкохолните 
пијалоци ќе се определи временски со посебен ин-
терен правилник. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно" 
— Скопје, а согласно со решението на Собранието 
на општината Кале — Скопје број 04-1965 од 12. П 
1965 година. 

Мензата ќе ја потпишува Георгиевски Симов 
Горѓи, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 180/65. (4101 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. П. 1965 година, страна 1, реден број 1, е запи-
шан под фирма: Медицински центар, со седиште во 
Штип. 

Медицинскиот центар ќе ги врши следните деј-
ности: 

1. да укажува здравствена заштита на населе-
нието од подрачјето на Општината и тоа преку 
превентивна и куративна заштита; 

2) да укажува специјалистичко и болничко ле-
кување на болните кои имаат потреба од лекување 
од територијата на Општината, како и на сите што 
ќе бидат упатени од здравствените служби на дру-
гите општини; 

3. да се грижи за рехабилитација на болните 
што имаат потреба од ова; 

4. да го снабдува населението со лекарства и 
медицински помагала. 

В.д. директор на Медицинскиот центар е д-р 
Тодор Гајдарџиски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Штип број 
01-992/1 од 29. I. 1965 годЈша, одлуките на работнич-
ките совети на Општата болница — Штип број 
02-4013/1 од 31. ХП. 1964 година, Градската аптека 
„Здравје" бр. 23 од 26. XIX. 1964 година, Здравстве-
ниот дом — Штип број 2556 од 26. XII. 1964 година 
п Специјалната болница за белодробна туберкулоза 
- Штип број 224 од 10. П. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 30/65. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 161, страна 449, е запишана под филма: 
Рударско претпријатие силекс „Црни врв" од Кра-
тово — Работничко службеничка менза во Крато-
во. Предмет на работењето на мензата е: вршење уго-
стителски услуги на работниците и службениците 
запослени во претпријатието, исхрана на членовите 
на работниот колектив и точење на безалкохолни 
пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Рударското претпријатие силекс „Црни врв" — 
Кратово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Кратово број 05-6194 од 28. ХП. 1964 
година. 

Работничко-службеничката менза ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува Никола Апостолов 
Ивановски, раководител, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 164/65. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 301, страна 781, книга I, е запишан под 
фирма: Фабрика за цемент „Усје" од Скопје — 
Работнички ресторан — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е: пружање угостителски ус-
луги — исхрана со топли и ладни јадења и точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци само на 
членовите на работната организација. 
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Ресторанот е основан од Работничкиот совет на 
Фабриката за цемент „Усје" — Скопје, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кисела 
Вода - Скопје ,број 02-1482 од 20. П. 1965 година. 

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Десковски Војислав, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 188/65. (412) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 7/65, (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1, страна 1, книга I, е запишана под фир-
ма: Комбинирана детска установа „Кочо Рацин" — 
Скопје, улица „274". Предмет на работењето на 
установата е: згрижување и воспитување на деца 
од 0-11 годишна возраст. 

Комбинираната детска установа е основана од 
Станбената заедница „Водно" - Скопје, со реше-
ние број 163 од 12. ХП1. 1964 година. 

Детската установа ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Равњанска Р. Радмила, в.д. управ-
ник, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 187/65. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 884, страна 117, книга IV, е запишано под 
фирма: Новинско-издавачко претпријатие „Кому-
нист" — Београд — Издание на македонски јазик 
„Комунист" во Скопје, улица „12 ударна бригада" 
бр. 2/1V. Предмет на работењето е: издавање на 
весникот „Комунист" на македонски јазик, како и 
повремено издавање на разни брошури. 

Погонската единица е основана од Работнички-
от совет на Новинско-издавачкото претпријатие 
„Комунист" — Београд, а согласно со решението на 
Собранието на општината Кисела Вода — Скопје 
број 02-1196/1 од 10. IV. 1964 година. 

Погонската единица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува Нешо Марковски, управник, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 92/65. (414) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. I. 1965 година, страна 120, реден број 1, е запи-
шано под фирма: Занаетчиско претпријатие „Уни-
верзал", со седиште во Берово. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
метално-преработувачка, производство на елек-
трични апарати и прибор, преработка на дрво, про-
изводство на текстилни производи, градежно за-
наетчиство и занаетчиски лични и др^ги услуги. 

Директор на претпријатието е Момчило Фурна-
џиски. 

Основањето на претпријатието е запишано во 
регистарот врз основа на решението на Собранието 
на општината Берово број 01-3435/1 од 26. ХП. 1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 3/65. (388) 

Окружниот стопански суд во Штип објавув 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. I. 1965 година, страна 234, реден број 1, е запи-
шано под фирма: Комунално услужно претприја-
тие, со седиште во с. Џумајлија. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности 
градежни услуги од висока градба, изработка на 
градежна столарија, мебели и стаклорезачки ра-
боти, производство на тули и изградба на патишта 
и улици. 

В.д. директор на претпријатието е Јонуз Ибро. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на Собранието на општината Св Ни-
жоле бр. 01-3679 од 28. Х1И 1964 година. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. П. 1965 година, страна 237, реден број 1, е запи-
шано под фирма: Градежно претпријатие за ниско-
градба и одржување на патишта од IV ред „Ба-
залт", со седиште (во Штип, 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
- градење и одржување на патишта, улици, 

мостови и железници, 
- - градење на објекти од хидроградба, 
- реконструкција, 
- градење на магазини, мали станбени згради 

и други објекти од комунална дејност. 
В.д. директор на претпријатието е Борис Ба ј -

рактаров. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на Собранието на општината Штип број 
01-993/1 од 29. I. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр 24/65. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува^ 
дека во региста,рот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 8, страна 23, е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад" 
од Скопје — Откупна станица „Кале" — Скопје, 
улица „376" — пат за гробишта „Бутел". Предмет 
на работењето на станицата е: откуп и продажба 
на сите видови отпадоци, индустриски суровини, 
стари употребливи предмети, фелерични стоки, 
градежни материјали на големо и мало. 

Откупната станица е основана од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со от-
падоци „Отпад" — Скопје, а согласно со решението 
на Собранието на општината Кале — Скопје број 
04-14805 од 21. ХП. 1964 година. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Лазовски Аргир Јане, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 143/65 (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, број 171, страна 19—20, книга IV, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
универзални стоки на големо и мало „Интерпромет" 
од Скопје — Продавница „Кале" во Скопје, улица 
,,Маршал Тито" број 58. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на сите видови 
текстил, со сите видови на текстилни производи 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Интерпромет" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кале - Скопје број 04-1321 од 2. Ш 1965 
година. 

Раководител на продавницата е Елез Абди 
Кемал. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 134/65. (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 299, страна 1205, книга I, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Нов живот" од 
Тетово — Бифе во Тетово, населба „Теќе". Пред-
мет на работењето на бифето е: продажба на сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, скара, 
продажба на сувомесни и млечни производи, разни 
видови чоколади и бонбони и сите видови цигари 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Нов живот" — Те-
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тсшо, а согласно со решението на општината Тетово 
број 1149/64 од 22. I. 1965 година. 

Раководител на бифето е Ќемал Шаини. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 104/65. (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 325, страна 1517. книга I, е запишана под 
фирма: Фабрика за конзерви и ладилник „Јагода" 
— Тетово. Предмет на работењето на фабриката е: 
производство и продажба на сите видови конзерви 
од овошје, зеленчук и месо. сопствено и услужно 
ускладиштување и одржување на свежо овошје, 
зеленчук, месо, млеко, месни и млечни производи, 
производство и купопродажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, откуп и купопродажба на сите 
(видови овошја и зеленчук, како и откуп, купопро-
дажба и преработка на месо и месни производи. 

Фабриката е основана од Собранието на општи-
ната Тетово, со решението број 01-113 од 1. П. 1965 
година со кое се одобруваат одлуките број 513 од 
12. I. 1965 година и број 523 од 13. I. 1965 година на 
Земјоделско индустрискиот комбинат ,,Јагода" — 
Тетово. 

Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува инженерот Јово Апостолски, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 159/75. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 885, страна 135, книга IV, е запишана под 
фирма: Фабрика за текстилна конфекција и три-
котажа „Напредок" од Гаковипа - Продавница број 
30 во Скопје, улица „Београда^" бр. 90 Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на готови 
производи од текстилна конфекција и трикотажа 
на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката за текстилна конфекција и три-
котажа „Напредок" — Ракавица, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 04-14130 од 4. XII. 1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Фејзулах Јашар Шукри, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 95/65. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 221, книга I, е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје — Продавница за намештај — 
Кавадарци, улица „Браќа Хаџитефови" бр. 14. 
Предмет на работењето на продавницата е: трго-
вија со намештај и дрвна галантерија, како и про-
изводи на други производители што го надополну-
ваат асортиманот на стоката што ја производи 
претпри ј атието. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Кавадарци број 04-10313/64 од 
2. III. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Соколов Пешо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува л 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 168/65. (511) 

рег. број 65, страна 1129, книга Ш, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со тех-
нички материјали, бои, лакови, хемикалии, печа-
тарски материјали, хартија и фотоматеријали 
„Центрохемија" увоз-извоз од Скопје — Продав-
ница во Скопје, улица „106а" бр. 73. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на сите видови бои, лакови, хемикалии, печатарски 
и фотоматеријали и др. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Центрохемија" за 
промет со технички материјали, бои, лакови, хеми-
калии, печатарски материјали, хартија и фотома-
теријали увоз-извоз — Скопје, а согласно со реше-
нието на Собранието на општината Кале — Скопје 
број 04-1368 од 4, III. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Димовски 
Благој. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 178/65. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 69, книга IV, е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Меркез" од 
Скопје — Киоск број 15 во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на киоскот е: продажба на сладолед, 
слаткарски производи, бурек, банички а по потреба 
и скара. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет 
Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 04-745 од 2 III. 1965 
година. 

Раководител на киоскот е Амет Елмаз. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 217/65. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 69, книга Ш, е запишан под 
фи;шма: Угостителско претпријатие ^Меркез" ф 
Скопје — Киоск број 14 во Скопје (Бит пазар) 
Предмет на работењето на киоскот е: продажба на 
сладолед, слаткарски производи, бурек, банички 1 
по потреба и скара. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 04-746 од 2. Ш. 1965 го-
дина. 

Раководител на киоскот е Хаџија Рашид. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 218/65. (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 69, книга IV, е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Меркез" од 
Скопје — Киоск број 17 во Скопје (пред бифето 
„Мал одмор" — село Маџари). Предмет на работе-
њето на киоскот е: продажба на сладолед, слаткар-
ски производи, бурек, банички а по потреба и скара 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Меркез" од Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 04-744 од 2. III. 1965 го-
дина. 
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Раководител на киоскот е Васил Ташевски. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 219/65. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 887, страна 143, книга IV, е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожа и 
прибор на големо „Ангрокожа" — Београд — Склад 
во Скопје, кеј „Димитар Влахов" бр. 58. Предмет 
на работењето на складот е: продажба на кожи и 
прибор на големо. 

Складот е основан од Работничкиот совет на 
Трговското претпријатие за промет со кожа и при-
бор на големо „Ангрокожа" - Београд, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кале -
Скопје број 04-923 од 17. Ш. 1963 година. 

Раководител на складот е Обреновиќ Михајло. 
Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 202/65. (517) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 299, страна 1165, книга Ш е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со индустриски 
стоки „Скопски магазин" од Скопје — Продавница 
во Скопје, улица „Београдска" бр. 5, 7 и 9. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
текстил и текстилна галантерија, конфекција, би-
жутерија, кинкалерија, позамантерија и базарна 
стока. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за промет со индустриски 
стоки „Скопски магазин" — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 04-13510 од 16. XI. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Еван Пејчев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 230/65. (520) 

скостопански производи произведени од стопан-
ството. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Лозаро-овоштарското и кипарско претпри-
јатие „Слобода" од село Василево, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Кале 
- Скопје број 7265 од 25. IX. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Величко С 
Трајковски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 209/65. (522) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 667, страна 831, книга Ш, е запишан под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од 
Скопје — Киоск број 20 во Скопје, улица „Илин-
денска" (Пред влезот на Градски парк). Предмет на 
работењето на киоскот е: продажба на стоки што 
се дел од предметот на работа на претпријатието 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија — Скопје број 04-669 од 15. II. 1965 
година. 

Раководител на киоскот е Анка Дуковска. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окрулсниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 191/65. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопде објавува 
дека во региста,рот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 888, страна 147, книга IV, е запишана под 
фирма: Лозаро-озоштарско и винарско претприја-
тие „Слобода" од село Василево — Продавница во 
Скопје, улица „Зелен пазар" бр. 8. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на сите 
видови алкохолни пијалоци: и селскостопански про-
изводи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Лозаро-овоштарското и винарско претпри-
јатие „Слобода" од село Василево, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кисела 
Вода - Скопје број 02-6438/1 од 10. VI. 1964 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Ристо Василев 
Сапонџиев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 208/65. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 69, книга IV, е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Меркез" од 
Скопје — Киоск број 16 во Скопје (Пред Комунал-
ната банка во Автобуската станица). Предмет на 
работењето на киоскот е: продажба на сладолед, 
слаткарски производи, бурек, банички, а по потреба 
и скара. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 04-743 од 2. Ш. 1965 го-
дина. 

Раководител на киоскот е Здравковски Милан 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 226/65. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 889, страна 151, книга IV, е запишана под 
фирма: Лозаро-овоштарско и винарско претприја-
тие „Слобода" од село Василево — Продавница број 
6 во Скопје, улица „Бит пазар". Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мало на сел-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 459, страна 751, книга П, е запишан под 
фирма: Услужно занаетчиски центар — Титов Ве-
лес, ул. „Горе Органџиев" ур. 1. Предмет на рабо-
тењето на Центарот е: ѕидарска, водоинсталатер-
ска, електромеханичарска, транспортна и автоме-
ханичарска. 

Услужно занаетчискиот центар е основан од 
Станбената заедница „Дворови" — Титов Велес со 
заклучок број 33 од 22. Ш. 1965 година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Димче Нејков, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 212/65. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 176; страна 475, е запишана под фирма' 
Трговско претпријатие на големо и мало за отпа-
доци, тежински промет со сите видови фелерични 
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стоки и комисион „Универзал" — Тетово — Про-
давница во Тетово, улица „Тодор Циповски Мер-
џан" бр. 11. Предмет на работењето на продавни-
цата е: комисиона дејност (услуги на граѓаните за 
продавање на разни работи) и продажба на сите 
видови фелерични стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
за отпадоци, тежински промет со сите видови фе-
лерични стоки и комисион „Универзал" — Тетово, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1877/1 од 12. Ш. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Јаниќ Радос-
лав. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 227/65. (539) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 275/65. (575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 460, страна 757, книга П, е запишана под 
фирма: Електронска индустрија — Ниш — Алат-
ница во Гевгелија. Предмет на работењето на алат-
ницата е: производство на сите врсти алати 

Алатницата е основана од Работничкиот совет 
на Електронската индустрија — Ниш, а согласно 
со решението на Собранието на^ општината — Гев-
гелија број 03-1911/1 од 20. Ш. 1965 година. 

Алатницата во Гевгелија ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Живко Стоев, управник на 
погонот, машински инженер, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 193/65. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 275, страна 1089, книга I, е запишана под 
фирма: Продавница за земјоделски производи со 
паушална претсметка во Кратово. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на сите 
врсти зеленчук, сите врсти овошје (пресно и суво), 
сувомесни производи, пресни риби од сите врсти, 
млеко и млечни производи (сирење, урда и кашка-
вал), мед и јајца. 

Продавницата е основана од Собранието на оп-
штината Кратово, со решението број 05-615 од 
19. IV. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ефрем Ванчев Ефремов, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 271/65 (573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 890, страна 155, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи 
и волна „Црна Река" од Битола - Откупна стани-
ца во Скопје, улица Ј П " бр. 115. Предмет на рабо-
тењето на станицата е: откуп на кожи и волна од 
кланични претпријатија, земјоделски и сточарски 
задруги и стопанства, како и од индивидуални про-
изводители од подрачјето на Општината Кале -
Скопје. 

Откупната станица е основана од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со ко-
жи и волна „Црна Река" од Битола, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кале -
Скопје број 05-5730 од 19. IV. 1965 година. 

Раководител на станицата е Шамаковски Трај-
ко. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 490, страна 121, книга IV, е запишана под 
фирма: Рудници и железарница „Скопје" — Скопје 
во изградба — Погон Пелетезација во Скопје со 
самостојна претсметка (во кругот на железарница-
та). Предмет на работењето на погонот е: пелетеза-
ција за производство на сите видови пелети за по-
требите на основачот како и за трети лица. 

Погонот е основан од Рудниците и железарни-
цата „Скопје" — Скопје, а согласно со решението 
на Собранието на општината Саат Кула — Скопје 
број 03/1-1560 од 30. I. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишуваат инж. Ристо Тодо-
ров Грозданов, раководител; и Милошевски инж. 
Сергеј, заменик раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 222/65. (577) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 893, страна 167, книга IV, е запишана под 
фирма: Комбинат за производство на фискултурни 
реквизити „Спорт" од Белград — Продавница број 
50 во Скопје, улица „Маршал Тито" број 35. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на стоки што се дел од предметот на рабо-
тењето на комбинатот и производи од други произ-
водни претпријатија како дополнување на асорти-
манот на стоките. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за производство на фискултур-
ни реквизити „Спорт" — Белград, а согласно со 
решението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 04-5842 од 3. IV. 1965година. 

Раководител на продавницата е Илиќ Мирко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 74/65. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 892, страна 163, книга IV, е запишана под 
фирма: Комбинат за производство на фискултурни 
реквизити „Спорт14 од Белград — Продавница број 
51 во Скопје, улица „Маршал Тито" број 58. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на сите врсти спортски реквизити и артикли 
од широка потрошувачка — производи на Комби-
натот „Спорт" и производи од други производители, 
како дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за производство на фискултурни 
реквизити „Спорт" — Белград, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кале — Ско-
пје број 04-6058 од 10. IV. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Назиф Ибраим, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 276/65. (580) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 175, страна 731, книга Ш, е запишано под 
фирма: Угостителска работна организација „Пелис-
тер" од Скопје — Бифе во село Нерези во просто-
риите на Радиотелевизија — Скопје. Предмет на 
работењето на бифето е: угостителски услуги на 
ладни закуски и точење на безалкохолни пијалоци 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Пелистер" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
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општината Идадија - Скопје број 04-20547 од 
18. IX. 1964 година. 

Раководител на бифето е Јуруковски Ристо. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 261/65. (582) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 832, страна 985, книга Ш, е запишана под 
фирма: Работна организација за туризам и угости-
телство „Црногорие" од Скопје — Погон за градеж-
ништво во Скопје, улица „10ба" бр. 4, со самостојна 
претсметка. Предмет на работењето на погонот е' 
изведување на градежни работи на постојните об-
јекти и инвестициони објекти кои се (во тек на 
изградба, како и инвестициони објекти кои ќе ус-
ледат, односно изградба на сите (видови објекти од 
ниска и висока градба; изведба на сите видови 
градежно занаетчиски работи: електричарски, во-
доинсталатерски, браварски, лимарски, столарски, 
молерофарбарски, фасадерски, терацерски и др. за-
наетчиски дејности; измена и допуна на проектите 
и внатрешно уредување. Погонот покрај своите гра-
дежни работи што ќе ги изведува во сопствена ре-
жија, може да зема работи од градежништвото од 
стопанските и општествените организации во срод-
ност и намена на оваа стопанска организација. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Работната организација за туризам и угостителство 
„Црногорие" — Скопје, а согласно со решението на 
Собранието на општината Кале - Скопје бро1 
04-5021 од 29. Ш. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Буковиќ Т. Милица, раководител, и 
Ружинска Душанка, шеф на сметководството, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 236/65. (583) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. П. 1965 година, рег. број 1/65, книга I, е запиша-
на под фирма: Продавница во Битола на Трговско-
то претпријатие на големо и мало „Разнопромет" од 
Битола. Предмет на работењето на продавницата е-
продажба на разна текстилна, кратка плетена га-
лантериска стока. 

Продавницата е основана од Фабриката за сви-
лени платна „Илинден" од Битола, која е преда-
дена на горното претпријатие. 

Раководител на продавницата е Ѓоргиевски 
Владо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 43/65. (612) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. Ш. 1965 година, рег. број 4/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Прет-
пријатието за снабдување на земјоделието „Агро-
механика" од Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на сите видови 
земјоделска механизација, моторни возила, хангари 
и настрешници, градежна механизација, мелиора-
тивна опрема и резервни делови, гуми и потрошни 
материјали за наведената механизација и возилата. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
-,Агромеханика" од Скопје, а согласно со одобре-
нието на Собранието на општината Битола бре? 
03-643 од 30. I. 1965 година. 

Раководител на продавницата о Крсте Таков-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 50/65 (613) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. Ш. 1965 година, рег. бр, 5/65, книга I, е запишан 
под фирма: Склад во Битола на Претпријатието за 
снабдување на земјоделието н^ големо и мало „Аг-
ромеханика" од Скопје. Предмет на работењето на 
складот е: ускладиштување и продажба на големо 
на сите видови земјоделска механизација, возила, 
хангари и настрешници, градежна механизација и 
мелиоративна опрема, резервни делови, гуми и по-
трошни материјали за наведената механизација и 
возилата. 

Складот е основан од Претпријатието Агроме-
ханика" од Скопје, а согласно со одобрението на 
Општинското собрание Битола број 03-63 од 9. П. 
1965 година. 

Раководител на складот е Арсо С. Најдовски, а 
ќе го потпишува лицето што е овластено да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 51/65. (614) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. П. 1965 година, рег. број 3/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на „А-
грохемизација" — Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на минерал-
ни ѓубрива и средства за заштита на растенијата. 

Продавницата е основана од Специјализирано-
то претпријатие „Агрохемизација" од Скопје, а со-
гласно со одобрението на Општинското с о б р а л е — 
Битола број 03-703 од 10. П. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Христо Симја-
нов, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 41/65. (615) 

КОНКУРСИ 
Во смисла на членот 150 од Законот за висо-

кото школство во Социјалистичка Републики Ма-
кедонија, 

Р СВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРИ 
РОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ -

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

— за по еден наставник (во сите звања) за след-
ниве предмети: 

Неорганска хемија 
Физиологија 
Оптика 
Вертебрата 
Физичка географија 
Антропогеографија и 
Физичка хемија 
— за 8 асистенти при Хемискиот институт; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот цитологија, хистологија и ембриологија: 
— за еден асистент при Зоолошкиот завод, 
— за еден асистент при Ботаничкиот завод; 
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— за еден асистент при Физиолошкиот завод 
Кандидатите за наставнички^ звања од овој 

конкурс треба да ги исполнуваат условите по чл. 
130 и 131 од споменатиот Закон. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот. Кон пријавата се приложува и куса 
биографија и список на научните трудови, со по 
еден примерок од истите. 

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

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КЛИНИКАТА 
ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место „лекар на спе-
цијализација по Офталмологија" 

Услови: — Спрема Правилникот за специјали-
зација нк здравствените службеници од прва врста-
група („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60) и два ме-
сеци пробна работа. 

Пријавите се поднесуваат само писмено со пре-
порачано писмо заклучно со петнаесеттиот ден по 
објавувањето на конкурсов. 

Кон пријавите да се приложи: кратка биогра-
фија на кандидатот со докази за завршениот меди-
цински факултет, на проведениот стаж до подне-
сувањето на молбата и согласност на надлежниот 
орган, доколку е кандидатот во работен однос, дека 
во случај на избор ќе биде ослободен од досегаш-
ната должност. 

За резултатот на спроведениот конкурс канди-
датите ќе бидат известени во рок од 8 дена по 
истекот на рокот за пријавување. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ 
ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за директор на Центарот 

У с л о в и : 
1. Висока стручна спрема (завршен филозоф-

ски факултет — романска, германска или 
славистика група). 

2 Положен стручен испит во струката и на ј -
малку 8 години работно искуство во просвет-
но-педагошката работа во истата струка 

3. Документи по Основниот закон за работните 
односи да се достават до Конкурсната коми-
сија при Центарот 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Некомплетни молби нема да бидат земени во 

разгледување. (14371 

Бр. 42 - Стр. 1015 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ јЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за лекар на специјализација по Медицина на тру-
дот. 

Услови: Најмалку 3 години работен стаж, по-
ложен стручен испит и знаење на еден странски ја-
зик (француски, англиски и руски). 

Молбите со куса биографија и потребните до-
кументи се доставуваат до Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика — 
Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (1411) 

КЛИНИКАТА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места' 
1. Лекар на специјализација по оториноларин-

гологија. 
2. Лекар специјалиста или на специјализации 

по анестезија 

УСЛОВИ: По Правилникот за специјализација 
на здравствените службеници од прва група 
(„Службен лист на СФРЈ" 2/60). 

Рок: 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот, (1412) 

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „26 ЈУЛИ" 
НАС. ШУТО ОРИЗАРИ - СКОПЈЕ 

р а с и и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место секретар-режи-
сер на Училиштето 

УСЛОВИ: Виша стручна спрема со над 5 год. стаж 
Предност имаат кандидати со завршена Виша уп-
равна школа. 
Конкурсот трае до пополнување на работното место 

(1407) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЕКО-
НОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на асистент за предметот ЕКОНОМИКА 
НА СФРЈ. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 
на Факултетот. 

Рок за пријавување е петнаесет дена од објаву-
вањето на конкурсот (1410) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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УПРАВНИОТ ОДБОР НА ИНТЕРНАТА КЛИНИКА 
НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнувањето на следното работно место: 
- лекар на специјализација по интерна 

медицина — — — — — — — 1 

СОДРЖИНА 
Страна 

УСЛОВИ: Здравствен службеник од I група 
кон ги исполнува условите предвидени со Правил-
никот за специјализација на здравствените служ-
беници. 

Првенство имаат лицата со стаж проведен по 
интерна медицина и повисока просечна оцена за 
завршен факултет, интерна медицина и стручен 
испит. 

Пријавените кандидати да не се постари од 30 
години. 

Личниот доход според Правилникот за личните 
доходи на Клиниката. 

Молбите со кратка биографија и податоци за 
движењето во службата, согласно чл. 31 од ЗЈС, 
се доставуваат до Управата на Клиниката. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Настап на работа веднаш (1413) 

МЕДИЦИНСКО-ПЕДАГОШКОТО СОВЕТУВА-
ЛИШТЕ, СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следното работно место: 
1 СМЕТКОВОДИТЕЛ" АДМИНИСТРАТОР 

У с л о в и : 

Кандидатот да има завршено средно економско 
училиште, да познава администрација и дактило-
графи ја. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето на 
„Службениот весник на СРМ". 

ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИ ОП-
ШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободното работно место 
1. Социјален работник 
Услови: Кандидатот треба да ги исполнува 

следниве услови: да има завршено виша школа за 
социјални работници и 3 години работен стаж. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Советот на Центарот (1409) 

389. Указ за прогласување на Законот за ус-
ловите и начинот на воведување 42-ча-
ссхвна работна недела во одделни работ-
ни организации — - — — — — 985 
Закон за условите и начинот на воведу-
вање 42-часовна работна недела во од-
делни работни организации — — — 985 

390. Указ за прогласување на Законот за 
мерките за безбедност на сообраќајот на 
јавните патишта — — — — — — 985 
Закон за мерките за безбедност на соо-
браќајот на јавните патишта — — — 985 

391. Указ за прогласување на Законот за 
судовите од општа надлежност — — — 990 
Закон за судовите од општа надлежност 990 

392. Указ за прогласување на Законот за сто-
панските судови во Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 994 
Закон за стопанските судови во СоциЈа 
листичка Република Македонија — — 994 

393. Указ за прогласувана на Законот за Сто-
панската комора, на Македонија — — 995 
Закон за Стопанската комора на Маке-
донија — — — — — - — — — 995 

394. Одлука за задолжување на Социјали-
стичка Република Македонија л— — — 996 

395. Одлука за задолжување на Социјали-
стичка Република Македонија — —4 — 996 

596 Одлука за привремено финансирање на 
потребите на Социјалистичка Република 
Македонија за период јануари—март 1966 
година — — — — — — — — — 997 

397. Одлука за користење на средствата од 
резервните фондови на одделни општини 997 

398 Одлука за регулирале надоместоците на 
пратениците и функционерите што ги'из-
бира или именува Собранието — — — 997 

399. Одлука за определување границите на 
водните подрачја (во Социјалистичка 
Република Македонија — — — — 999 

400. Решение за разрешување и именување 
членови на советите на факултетите на 
Универзитетот во Скопје — — — — 1002 

401. Решение за разрешување и именување 
членови на Советот на Економскиот фа-
култет во Скопје — — — — — — 1002 

402. Решение за разрешување и именување 
членови на советите на вишите школи и 
педагошките академии во СР Македонија 1003 

403. Решение за разрешување и именување 
членови на Советот на Вишата вконом-
ско-книговодствен а школа во Прилеп — 1003 

404. Решение за разрешување и именување 
членови на совети на социјални уста-
нови — — — — — — — — — 1003 

405. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за финансии — — 1004 

406. Решение за именување членови на Со-
бранието на Републичката заедница за 
работите на запослувањето — — — 1004 

407. Наредба за преземање мерки за заштита 
на добитокот од заразните болести во 
1966 година - - - - - - - - 1004 

408. Одлука за определување гранки, групи 
односно подгрупи на дејности во кои 
може да се определи додатен придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на трошоците за инвалидско-
то осигурување и уврдување на крите-
риумите за определување висината на 
придонесот — — — — — — — — 1007 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — Новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


