
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 25 април 1977 
С к о п ј е 

Број 17 Год. ХХХШ 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

146. 
Врз основа на член 9, став 4 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1977 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/76), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 1977 ГОДИНА ОД 
ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

1. На Републичкиот хидрометеоролошки завод, 
Републичката геодетска управа, Републичкиот за-
вод за статистика и на Клубот на делегатите, од 
остварените приходи намалени за материјалните 
расходи направени за остварување на тие приходи, 
им се отстапува 80%. 

2. Средствата од претходната точка можат да 
се користат за следниве намени: 

60% за набавка на опрема; и 
40% за додатно стимулирање на вработените. 
3. На Републичкиот завод за техничка сора-

ботка од остварените приходи во 1977 година на-
малени за материјалните расходи направени за 
остварување на тие приходи, му се отстапуваат 20% 
за набавка на опрема. 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

147. 
Врз основа на член 18 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1977 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/76), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕГРЕС НА РОТО-ХАРТИЈАТА 

1. Дел од средствата предвидени во Републич-
киот буџет за 1977 година за регрес на рото-хар-
тија, во износ од 932.952 динари ќе се користи за 
регресирање на зголемената цена на новинско-из-
давачките организации и тоа на: 

„Нова Македонија" — Скопје 512.475 динари 
„Вечер" 153.384 
„Флака е влазримит" 21.629 
„Бирлик" 6.182 
„Детска радост" 73.771 
„Остен" 5.160 
„Комунист" 61.307 
„Трудбеник" 45.024 
„Стопански весник" 4.850 

„Студентски збор" 
„Трибина" 
„Млад борец" 
„Просветен работник" 
„Просветена жена" 
„Просвета" 

2. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да ја спроведе оваа одлука. 

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

Бр. 12-790/1 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

148. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот 
за начинот на формирање на малопродажните цени 
на свежо месо („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/75, 
47/76 и 19/77), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

НА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени за свежо месо („Службен 
р.есник на СРМ" бр. 24/75, 35/76, 38/76 и 43/76), во 
точката 2, се вршат следните измени: 

— во алинеја прва бројот „20.60" се заменува со 
бројот „23.70"; 

— во алинеја трета бројот „14.50" се заменува 
со бројот „16.70"; 

— алинеја петта — се брише. 
2. Во точката 3 одредбите под д) се бришат. 
3. По точката 3 се додава нова точка З-а која 

гласи: 
„За пилешко месо од број лери највисока мало-

продажна цена може да се формира и тоа: 
— за класична обработка до 31 40 дин./кг. 
— за „готово за печење" до 33 40 дин./кг. 
— за „готово за скара" до 34 40 дин./кг.". 
4. Во точката 5, бројот „37 80" се заменува со 

бројот „43 50". 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 12-921/1 
14 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Бр. 12-735/1 
31 март 1977 година 

Скопје 

9.600 
10.368 
3.271 

16.345 
8.460 
1.126 
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149. 
Врз основа на точката 50 потточка 3, став 2 од 

Наредбата за уплатување на приходите на опште-
ствено-политичките заедници, самоуправните инте-
ресни заедници и фондовите на општествено-поли-
трЈчките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76 и 14/77), републичкиот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА 
ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН 

ОДНОС И ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите од личниот до-
ход од редовен работен однос и од доходот (во на-
тамошниот текст: обврзници) ги уплатуваат при-
донесите од личниот доход од работен однос и од 
доходот со еден налог за пренос на преодната смет-
ка по поодделни општини и Републиката и според 
збирните стапки утврдени со оваа наредба-, 

2. Збирните стапки на придонесите од личниот 
доход од редовен работен однос и од доходот се 
утврдени во посебни прегледи и се составен дел на 
оваа наредба. 

Збирните стапки за придонесите што имаат иста 
основица за пресметување и плаќање се утврду-
ваат според: 

а) кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатителот на личниот доход се во иста 
општествено-политичка заедница, и 

б) кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатителот на личниот доход не се во 
една општествено — политичка заедница. 

3. Во збирните стапки се опфатени следниве 
придонеси: 

а) придонеси од личниот доход од редовен ра-
ботен однос за општинските самоуправни интересни 
заедници: 

од стопанството: 
— придонес за основно образование, 
— придонес за непосредна детска заштита, 
— придонес за здравствено осигурување, и 
— придонес за вработување. 

од нестопанството: 
— придонес за основно образование, 
— придонес за непосредна детска заштита, 
— придонес за здравствено осигурување, 
— придонес за вработување, 
— придонес за култура, 
— придонес за физичка култура и 
— придонес за социјална заштита. 
б) придонеси од личниот доход од редовен ра-

ботен однос за републичките самоуправни инте-
ресни заедници: 

од стопанството: 
— придонес за пензиско и инвалидско осигуру-

вање, и 
— придонес за додаток на деца. 

од нестопанството: 
— придонес за инвалидско и пензиско осигуру-

вање, 
— придонес за додаток на деца, 
— републички придонес за насочено образова-

ние, 
— републички придонес за култура, 
— републички придонес за физичка култура, 
— републички придонес за социјална заштита и 
— републички придонес за научна дејност. 

в) придонеси од доходот: 
За општинските самоуправни интересни заед-

ници: 
— општински придонес за култура, 
— општински придонес за физичка култура, 

— општински придонес за социјална заштита, и 
— општински придонес за здравствено осигуру-

вање за повреда на работа и професионални забо-
лувања. 

За републичките самоуправни интересни заед-
ници: 

— републички придонес за култура, 
— републички придонес за физичка култура, 
— републички придонес за социјална заштита, 
— републички придонес за научна дејност, и 
— републички придонес за насочено образова-

ние. 
4. Во налогот за пренос обврзниците во одде-

лот „Цел на дознаката" ги впишуваат: основицата 
за пресметување на придонесите и даноците, збир-
ната стапка (процент), месецот за кој се уплатуваат 
придонесите од личниот доход односно доходот. 

5. Организационите единици на Службата на 
општественото книговодство во Македонија ќе отво-
рат (посебно за секоја општина) преодни сметки за 
уплатување на придонесите означени во точката 3 
од оваа наредба и тоа: 

А) ПРЕОДНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ОПШТИНСКИТЕ 
САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РЕДОВЕН РАБОТЕН 
ОДНОС И ТОА: 

1. Од стопанството: 

а 10 
^ ОПШТИНА 
Рн 

Збирна 
стапка 

Број на преод-
ната сметка 

кај СОК 

1. Берово 15,05 41440-844-001-16 
2. Битола 12,50 40300-844-002-16 
3. Брод Македонски 13,75 40320-844-003-16 
4. Валандово 12,42 40300-844-031-16 
5. Виница 14,50 41431-844-032-16 
6. Гевгелија 13,15 41610-844-007-16 
7. Гостивар 15,75 41510-844-008-16 
8. Дебар 14,747 41030-844-004-16 
9. Делчево 14,25 41450-844-005-16 

10. Демир Хисар 13,35 40300-844-006-16 
11. Кавадарци 14,85 41620-844-009-16 
12. Кичево 13,75 40320-844-010-16 
13. Кочани 13,00 41430-844-011-16 
14. Кратово 13,25 40900-844-012-16 
15. Крива Паланка 13,75 40910-844-013-16 
10. Крушево 13,85 41110-844-014-16 
17. Куманово 13,50 40900-844-015-16 
18. Неготино 14,45 41630-844-016-16 
19. Охрид 11,85 41000-844-017-16 
20. Прилеп 13,75 41100-844-018-16 
21. Пробиштип 13,25 41400-844-019-16 
22. Радовиш 14,60 41310-844-020-16 
23. Ресен 13,85 40310-844-021-16 
24. Св. Николе 13,35 41420-844-027-16 
25. Струга 12,45 41020-844-025-16 
26. Струмица 13,45 41300-844-026-16 
27. Тетово 12,55 41500-844-029-16 
28. Титов Велес 14,45 41600-844-030-16 
29. Штип 13,50 41400-844-028-16 

Скопје^) 12,75 
30. „Центар" — Скопје 40100-844-033-16 
31. „Гази Баба" — 

Скопје 40100-844-035-16 
32. „Чаир" — Скопје 40100-844-034-16 
33. „Карпош" — Скопје 40100-844-036-16 
34. „Кисела Вода" — 

Скопје 40100-844-037-16 

^ Стапките од Скопје се применуваат за сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 
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2. Од нестопанство: 

Ре
д.

 
бр

. 

ОПШТИНА Збирна 
стапка 

Број на преод-
ната сметка 

кај СОК 

1. Берово 15,85 41440-844-001-21 
2. Битола 13,25 40300-844-002-21 
3. Брод Македонски 14,35 40320-844-003-21 
4. Валандово 13,27 40300-844-031-21 
5. Виница 16,10 41431-844-032-21 
6. Гевгелија 13,90 41610-844-007-21 
7. Гостивар 16,30 41510-844-008-21 
8. Дебар 16,019 41030-844-004-21 
9. Делчево 15,10 41450-844-005-21 

10. Демир Хисар 14,30 40300-844-006-21 
11. Кавадарци 15,75 41620-844-009-21 
12. Кичево 15,65 40320-844-010-21 
13. Кочани 14,05 41430-844-011-21 
14. Кратово 14,13 40900-844-012-21 
15. Крива Паланка 14,30 40910-844-013-21 
16. Крушево 14,97 41110-844-014-21 
17. Куманово 14,20 40900-844-015-21 
18. Неготино 15,05 41630-844-016-21 
19. Охрид 12,90 41000-844-017-21 
20. Прилеп 14,30 41100-844-018-21 
21. Пробиштип 13,80 41400-844-019-21 
22. Радовиш 15,63 41310-844-020-21 
23. Ресен 18,70 40310-844-021-21 
24. Св. Николе 13,90 41420-844-027-21 
25. Струга 13,50 41020-844-025-21 
26. Струмица 14,43 41300-844-026-21 
27. Тетово 13,25 41500-844-029-21 
28. Титов Велес 15,08 41600-844-030-21 
29. Штип 14,50 41400-844-028-21 
— Скопје515) 14,59 — 

30. „Центар" — Скопје 40100-844-033-21 
31. „Гази Баба" -

Скопје 40100-844-035-21 
32. „Чаир" — Скопје 40100-844-034-21 
33. „Карпош" — Скопје 40100-844-036-21 
34. „Кисела Вода" — 

Скопје 40100-844-037-21 

1 2 3 4 

21. Пробиштип 1,00 41400-844-019-58 
22. Радовиш 1,64 41310-844-020-58 
23. Ресен 0,97 40310-844-021-58 
24. Св. Николе 1,00 41420-844-027-58 
25. Струга 1,40 41020-844-025-58 
26. Струмица 1,38 41300-844-026-58 
27. Тетово 1,00 41500-844-029-58 
28. Т. Велес 1,35 41600-844-030-58 
29. Штип 1,15 41400-844-028-58 

Скопје"5) 2,53 — 

30. „Центар" — Скопје 40100-844-033-58 
31. „Гази Баба" — Скопје 40100-844-035-58 
32. „Чаир" — Скопје 40100-844-034-58 
33. „Карпош" -- Скопје 40100-844-036-58 
34. „Кисела Вода" — 

Скопје 40100-844-037-58 

"О Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

В. ПРЕОДНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ПО ЗБИРНИ СТАПКИ ОД ЛИЧЕН ДО-
ХОД, КОИ СЕ ПЛАЌААТ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, ЧИИ СЕДИШТА СЕ НА-
ОЃААТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА КАДЕ ВРАБОТЕ-

НИОТ ИМА ЖИВЕАЛИШТЕ 

1. Од стопанството: 

Ре
д.

 б
ро

ј ОПШТИНА 

За
 о

сн
ов

но
 о

бр
аз

. 

За
 н

еп
ос

ре
д.

 
де

т. 
за

ш
т.

 

Зб
ир

на
 с

та
пк

а 
Број на преоднат 
сметка кај СОК 

1. Берово 5,80 0,50 6,30 41440-844-001-37 
2. Битола 4,15 0,50 4,65 40300-844-002-37 
3. Брод 5,0 0,50 5,50 40320-844-003-37 
4. Валандово 5,10 0,35 5,45 41300-844-031-37 
5. Виница 6,0 0,50 6,50 41431-844-032-37 
6. Гевгелија 4,30 0,50 4,80 41610-844-007-37 
7. Гостивар 7,00 0,50 7,50 41510-844-008-37 
8. Дебар 6,30 0,697 6,997 41030-844-004-37 
9. Делчево 5,0 0,50 5,50 41450-844-005-37 

10. Д. Хисар 5,0 0,50 5,50 40300-844-006-37 
11. Кавадарци 6,0 0,50 6,50 41620-844-009-37 
12. Кичево 5,0 0,50 5,50 40320-844-010-37 
13. Кочани 4,50 0,50 5,00 41430-844-011-37 
14. Кратово 4,50 0,50 5,00 40900-844-012-37 
15. Кр. Паланка 5,0 0,50 5,50 40910-844-013-37 
16. Крушево 5,10 0,50 5,60 41110-844-014-37 
17. Куманово 4,80 0,55 5,35 40900-844-015-37 
18. Неготино 5,60 0,50 6,10 41630-844-016-37 
19. Охрид 3,60 0,50 4,10 41000-844-017-37 
20. Прилеп 5,0 0,50 5,50 41100-844-018-37 
21. Пробиштип 4,50 0,50 5,00 41400-844-019-37 
22. Радовиш 5,35 0,50 5,85 41310-844-020-37 
23. Ресен 5,50 0,50 6,00 40310-844-021-37 
24. Св, Николе 5,0 0,50 5,50 41420-844-027-37 
25. Скопје 4,50 0,50 5,00 40100-844—37^) 
26. Струга 3,60 0,50 4,10 41020-844-025-37 
27. Струмица 4,50 0,80 5,30 41300-844-026-37 
28. Тетово 3,80 0,50 4,30 41500-844-029-37 
29. Т. Велес 5,60 0,50 6,10 41600-844-030-37 
30. Штип 5,0 0,50 5,50 41400-844-028-37 

"О Ознаката за општината од Скопје се озна-
чува според тоа каде живее: „Центар" 033, „Гази 
Баба" 035, „Чаир" 034, „Карпош" 036, „Кисела Во-
да" 037. 

1. Берово 1,20 41440-844-001-58 
2. Битола 1,30 40300-844-002-58 
3. Брод Македонски 0,95 40320-844-003-58 
4. Валандово 1,03 40300-844-031-58 
5. Виница 2,10 41431-844-032-58 
6. Гевгелија 1,13 41610-844-007-58 
7. Гостивар 1,25 41510-844-008-58 
8. Дебар 1,672 41030-844-004-58 
9. Делчево 1,35 41450-844-005-58 

10. Д. Хисар 1,15 40300-844-006-58 
11. Кавадарци 2,20 41620-844-009-58 
12. Кичево 1,60 40320-844-010-58 
13. Кочани 1,11 41430-844-011-58 
14. Кратово 1,20 40900-844-012-58 
15. Кр. Паланка 1,114 40910-844-013-58 
16. Крушево 1,62 41110-844-014-58 
17. Куманово 1,25 40900-844-015-58 
18. Неготино 0,80 41630-844-016-58 
19. Охрид 1,30 41000-844-017-58 
20. Прилеп 0,89 41100-844-018-58 

"О Стапките од Скопје се применуваат за сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

Б. ПРЕОДНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИ-
ХОДИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДОХОДОТ: 

Ре
д.

 
бр

. 

ОПШТИНА Збирна 
стапка 

Број на преод-
ната сметка 

кај СОК 

1 2 3 4 
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2. Од нестопанството: 
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Број на преод-
ната сметка 

кај СОК 

1. Берово 5,80 0,40 ОДО 0,30 0,50 7,10 41440-844-001-42 
2. Битола 4,15 0,44 0,07 0,24 0,50 5,40 40300-844-002-42 
3. Брод. Мак. 5,0 ОДО 0,15 0,35 0,50 6,10 40320-844-003-42 
4. Валандово 5,10 0,12 0,40 0,33 0,35 6,30 41300-844-031-42 
5. Виница Мак. 6,00 0,60 0,40 0,60 0,50 8,10 41431-844-032-42 
6. Гевгелија 4,30 0,30 0,15 0,30 0,50 5,55 41610-844-007-42 
7. Гостивар 7,0 0,25 ОДО 0,20 0,50 8,05 41510-844-008-42 
8. Дебар 6,30 0,80 0,40 0,072 0,697 8,269 41030-844-004-42 
9. Делчево 5,0 0,30 0,30 0,25 0,50 6,35 41450-844-005-42 

10. Д. Хисар 5,0 0,30 0,15 0,50 0,50 6,45 40300-844-006-42 
11. Кавадарци 6,0 0,35 0,20 0,35 0,50 7,40 41620-844-009-42 
12. Кичево 5,0 1,0 0,50 0,40 0,50 7,40 40320-844-010-42 
13. Кочани 4,50 0,30 0,50 025, 0,50 6,05 41430-844-011-42 
14. Кратово 4,50 0,20 0,18 0,50 0,50 5,88 40900-844-012-42 
15. Кр. Паланка 5,0 0,20 0,05 0,30 0,50 6,05 40910-844-013-42 
16. Крушево 5,10 0,38 0,50 0,24 0,50 6,72 41110-844-014-42 
17. Куманово 4,80 0,40 ОДО 0,20 0,55 6,05 40900-844-015-42 
18. Неготино 5,60 0,20 ОДО 0,30 0,50 6,70 41630-844-016-42 
19. Охрид 3,60 0,35 0,55 0,15 0,50 5,15 41000-844-017-42 
20. Прилеп 5,0 0,18 0,18 0,19 0,50 6,05 41100-844-018-42 
21. Пробиштип 4,50 0,15 0,20 0,20 0,50 5,55 41400-844-019-42 
22. Радовиш 5,35 0,48 0,30 0,25 0,50 6,88 41310-844-020-42 
23. Ресен 5,50 2,30 0,50 2,05 0,50 10,85 40310-844-021-42 
24. Св. Николе 5,0 0,20 0,35 — 0,50 6,05 41420-844-027-42 
25. Скопје 4,50 1,30 0,04 0,50 0,50 6,84 40100-844 42^) 
26. Струга 3,60 0,30 0,50 0,25 0,50 5,15 41020-844-025-42 
27. Струмица 4,50 0,33 0,50 0,15 0,80 6,28 41300-844-026-42 
28. Тетово 3,80 0,10 ОДО 0,50 0,50 5,00 41500-844-029-42 
29. Т. Велес 5,60 0,25 0,08 0,30 0,50 6,73 41600-844-030-42 
30, Штип 2,30 2,30 0,50 0,90 0,50 6,50 41400-844-028-42 

"О Ознаката за општината од Скопје се означува според тоа каде живее: „Центар" 033, „Гази 
Баба" 035, „Чаир" 034, „Карпош" 036, „Кисела Вода" 037. 

Г. ПРЕОДНИ СМЕТКИ И ЗБИРНИ СТАПКИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ ШТО СЕ ПЛА-

ЌААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ: 

1. од личен доход од стопанството: 
збирна стапка 

Број на преодната сметка 
кај Службата на опште-
ственото книговодство 

12,45% 40100-844-033-63 

2. од личен доход од нестопанството: 
збирна стапка 

Број на преодната сметка 
кај Службата на опште-
ственото книговодство 

16,75% 40100-844-033-79 

3. од доходот: 
збирна стапка 

Број на преодната сметка 
ка ј СОК 

5,49% 40100-844-033-84 

Уплатата на другите придонеси од личниот до-
ход од работен однос или кога тие не се плаќаат 
по збирна стапка како што е искажано во пре-
гледите, се врши на досегашниот начин, односно 
на сметките означени во Наредбата за уплатување 
на приходите на општествено-политичките заедни-
ци, фондовите и останатите корисници по стапки 
пропишани со одлуките на собранијата на општи-
ните и одлуките на СИЗ. 

6. Службата на општественото книговодство ќе 
отвори преодни сметки од точка 5 од оваа наредба, 
а најдоцна до 25. IV. 1977 година. 

7. Службата на општественото книговодство ќе 
ги распределува платените средства од преодните 
сметки од точката 5 од оваа наредба на збирните 
сметки на општината и на самоуправната интересна 
заедница според структурата на нивното учество со 
стапките вклучени во збирната стапка. 

Празнењето на средствата од преодните сметки 
се врши еден ден порано од определениот рок за 
празнење на збирните сметки на корисниците за 
придонесите и даноците. 

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за утврдување на пре-
одните сметки за уплатување на придонесите и да-
ноците од личниот доход на работниците по пат на 
збирните стапки на придонесите и даноците 
(„Службен весник на СРМ", бр. 39/76 и 40/76). 

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а точката 
петта ќе се применува од 1. I. 1977 година за досега 
воведените збирни стапки. 

Број 922 
21 април 1977 година 

Скопје 
Заменик на републичкиот 

секретар за финансии, 
Тахир Кадриу, с. р. 
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I. П Р Е Г Л Е Д 

1. Од стопанството: 

НА ОПШТИНСКИТЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ОД ЛИЧ-

НИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ТОА: 
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1. Берово 5,80 8,0 0,50 0,75 15,05 16. Крушево 5,10 7,50 0,50 0,75 13,85 
2. Битола 4,15 7,10 0,50 0,75 12,50 17. Куманово 4,80 7,50 0,55 0,65 13,50 
3. Брод Македон. 5,0 7,50 0,50 0,75 13,75 18. Неготино 5,60 7,60 0,50 0,75 14,45 
4. Валандово 5,10 6,50 0,35 0,47 12,42 19. Охрид 3,60 7,00 0,50 0,75 11,85 
5. Виница Мак. 6,0 7,25 0,50 0,75 14,50 20. Прилеп 5,0 7,50 0,50 0,75 13,75 
6. Гевгелија 4,30 7,60 0,50 0,75 13,15 21. Пробиштип 4,50 7,50 0,50 0,75 13,25 
7. Гостивар 7,0 7,50 0,50 0,75 15,75 22. Радовиш 5,35 8,0 0,50 0,75 14,60 
8. Дебар 6,30 7,0 0,697 0,75 14,747 23. Ресен 5,50 7,10 0,50 0,75 13,85 
9. Делчево 5,0 8,0 0,50 0,75 14,25 24. Св. Николе 5,0 7,10 0,50 0,75 13,35 

10. Д. Хисар 5,0 7,10 0,50 0,75 13,35 25. Скопје 4,50 7,10 0,50 0,65 12,75 
11. Кавадарци 6,0 7,50 0,50 0,85 14,85 26. Струга 3,6 7,60 0,50 0,75 12,45 
12. Кичево 5,0 7,50 0,50 0,75 13,75 27. Струмица 4,50 7,40 0,80 0,75 13,45 
13. Кочани 4,50 7,25 0,50 0,75 13,00 28. Тетово 3,80 7,50 0,50 0,75 12,55 
14. Кратово 4,50 7,50 0,50 0,75 13,25 29. Т. Велес 5,60 7,60 0,50 0,75 14,45 
15. Кр. Паланка 5,0 7,50 0,50 0,75 13,75 30. Штип 5,0 7,25 0,50 0,75 13,50 

2. Од нестопанството: 

1. Берово 5,80 0,40 ОДО 0,30 8,0 0,50 0,75 15,85 
2. Битола 4,15 0,44 0,07 0,24 7,10 0,50 0,75 13,25 
3. Брод Мак. 5,0 ОДО 0,15 0,35 7,50 0,50 0,75 14,35 
4. Валандово 5,10 0,12 0,40 0,33 6,50 0,35 0,47 13,27 
5. Виница Мак. 6,0 0,60 0,40 0,60 7,25 0,50 0,75 16,10 
6. Гевгелија 4,30 0,30 0,15 0,30 7,60 0,50 0,75 13,90 
7. Гостивар 7,0 0,25 ОДО 0,20 7,50 0,50 0,75 16,30 
8. Дебар 6,30 0,80 0,40 0,072 7,0 0,697 0,75 16,019 
9. Делчево 5,0 0,30 0,30 0,25 8,0 0,50 0,75 15,10 

10. Демир Хисар 5,0 0,30 0,15 0,50 7,10 0,50 0,75 14,30 
11. Кавадарци 6,0 0,35 0,20 0,35 7,50 0,50 0,85 15,75 
12. Кичево 5,0 1,0 0,50 0,40 7,50 0,50 0,75 15,65 
13. Кочани 4,50 0,30 0,50 0,25 7,25 0,50 0,75 14,05 
14. Кратово 4,50 0,20 0,18 0,50 7,50 0,50 0,75 14,13 
15. Кр. Паланка 5,0 0,20 0,05 0,30 7,50 0,50 0,75 14,30 
16. Крушево 5,10 0,38 0,50 0,24 7,50 0,50 0,75 14,97 
17. Куманово 4,80 0,40 ОДО 0,20 7,50 0,55 0,65 14,20 
18. Неготино 5,60 0,20 ОДО 0,30 7,60 0,50 0,75 15,05 
19. Охрид 3,60 0,35 0,55 0,15 7,00 0,50 0,75 12,90 
20. Прилеп 5,0 0,18 0,18 0,19 7,50 0,50 0,75 14,30 
21. Пробиштип 4,50 0,15 0,20 0,20 7,50 0,50 0,75 13,80 
22. Радовиш 5,35 0,48 0,30 0,25 8,0 0,50 0,75 15,63 
23. Ресен 5,50 2,30 0,50 2,05 7,10 0,50 0,75 18,70 
24. Св. Николе 5,0 0,20 0,35 — 7Д0 0,50 0,75 13,90 
25. Скопје 4,50 1,30 0,04 0,50 7,10 0,50 0,65 14,59 
26. Струга 3,6 0,30 0,50 0,25 7,60 0,50 0,75 13,50 
27. Струмица 4,50 0,33 0,50 0,15 7,40 0,80 0,75 14,43 
28. Тетово 3,80 ОДО ОДО 0,50 7,50 0,50 0,75 13,25 
29. Т. Велес '5,60 0,25 0,08 0,30 7,60 0,50 0,75 15,08 
30. Штип 2,30 2.30 , 0,50 0,90 7,25 0,50 0,75 14,50 
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И. П Р Е Г Л Е Д 

НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОП-
ШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ОД ДОХОДОТ ЗА 

1977 ГОДИНА 

2. Битола 0,50 0,29 0,31 0,20 1,30 
3. Брод Мак. ОДО ОДО 0,25 0,50 0,95 
4. Валандово ОДО 0,30 0,23 0,40 1,03 

5. Виница Мак. 0,60 0,40 0,60 0,50 2,10 
6. Гевгелија 0,40 0,15 0,18 0,40 1,13 
7. Гостивар 0,30 0,15 0,30 0,50 1,25 
8. Дебар 0,80 0,40 0,072 0,40 1,672 
9. Делчево 0,30 0,30 0,25 0,50 1,35 

10. Д. Хисар 0,30 0,15 0,50 0,20 1,15 
11. Кавадарци 0,60 0,30 0,60 0,70 2,20 
12. Кичево 0,50 0,50 0,20 0,40 1,60 
13. Кочани 0,20 0,30 0,21 0,40 1,11 
14. Кратово 0,15 0,05 0,50 0,50 1,20 
15. Кр. Паланка 0,36 0,036 0,218 0,50 1,114 
16. Крушево 0,38 0,50 0,24 0,50 1,62 
17. Куманово 0,40 0,15 0,20 0,50 1,25 
18. Неготино ОДО ОДО 0,20 0,40 0,80 
19. Охрид 0,20 0,55 0,15 0,40 1,30 
20. Прилеп 0,13 0,12 0,14 0,50 0,89 
21. Пробиштип 0,20 ОДО 0,20 0,50 1,00 
22. Радовиш 0,34 0,50 0,30 0,50 1,64 
23. Ресен 0,35 0,07 0,35 0,20 0,97 
24. Св. Николе 0,35 0,15 ОДО 0,40 1,00 
25. Скопје 1,50 0,03 0,50 0,50 2,53 
26. Струга 0,30 0,50 0,20 0,40 1,40 
27. Струмица 0,33 0,50 0,15 0,40 1,38 
28. Тетово ОДО ОДО 0,30 0,50 1,00 
29. Т. Велес 0,30 0,30 0,35 0,40 1,35 
30. Штип 0,25 0,30 ОДО 0,50 1,15 

III. П Р Е Г Л Е Д 
на поединечните републички придонеси што се 
плаќаат од личен доход на работниците и тоа: 

1. Од стопанството: 

1. Придонес од личен доход 
за пензиско и инвалидско 
осигурување 

2. Придонес од личен доход 
за додаток на деца 

Збирна стапка 

С т а п к а 
Бруто Нето 

9,50%^) 13,85%'") 

2,95% -

12,45% -
2. Од нестопанството: 

1. Придонес од личен доход за пен-
зиско и инвалидско осигурување 

2. Придонес од личен доход за до-
даток на деца 

3. Придонес за насочено образование 
4. Републички придонес за научна 

дејност 
5. Републички придонес за социјална 

заштита 
6. Републички придонес за физичка 

култура 
7. Републички придонес за култура 

Збирна стапка 

Стапка 
бруто 

9,50 

2,95 
3,55 

0,45 

0,05 

0,05 
0,20 

16,75 

3. Од доходот: 

1. Републички придонес од дохо-
дот за насочено образование 

2. Републички придонес од дохо-
дот за научните дејности 

3. Републички придонес од дохо-
дот за култура 

4. Републички придонес од дохо-
дот за физичка култура 

5. Републички придонес од дохог-
дот за социјална заштита 

Збирна стапка: 

Стапка 

4,25% 

0,34% 

0,55% 

0,05% 

0,30% 
5,49% 

Стапката 9,5% служи само за пресметување 
на бруто личен доход, односно на основицата од 
која се пресметуваат другите придонеси од личен 
доход, додека стапката 13,85% служи за стварно 
пресметување на придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување и тоа нето личен доход. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
КРАТОВО 

234. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита — Кратово, на седни' 
цата одржана на 1 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВО И ОД ДОХОД 
ОД СТОПАНСТВО НА ОПШТИНСКАТА САМОУ-
ПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛ-

НА ЗАШТИТА ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход од ра-

ботен однос од нестопанство и од доход од стопан-
ство на општинската самоуправна интересна заед-

ница за социјална заштита, за 1977 година, се зголе-
мува од 0,30% на 0,50% од пропишаните основици со 
член 18 од Законот за самоуправните интересни 
заедници за социјална заштита. 

П 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 06-629 
1 март 1977 година 

Кратово 

Претседател, 
Цветко Донев, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
КАВАДАРЦИ 

235. 
Врз основа на член 34 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на физичката култура 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 17 став 
4 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката 
култура — Кавадарци, Собранието на заедницата, на 
седницата одржана на 5 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА - КАВАДАРЦИ ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 

Сите организации на здружениот труд, кои 
според Номенклатурата на дејностите се распореде-
ни во групите од 1 до 8 ќе плаќаат придонес на 
доход за финансирање на физичката култура по 
стапка од 0,30%. 

Основица за пресметување на придонесот ќе 
претставува доходот намален за законските и до-
говорни обврски. 

Член 2 
Сите организации на здружениот труд, кои спо-

ред Номенклатурата на дејностите се распоредени 
во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на личен до-
ход по стапка од 0,20% на бруто личен доход. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 02-61 
11 март 1977 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Благој Малинков, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО 

236. 

Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 8 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и Договорот за основи-
те на Општествениот план за општествено-економ-
скиот развој на СРМ за период од 1976—1980 година 
за проширување и спроведување на задолжител-
ните видови на здравствена заштита на население-
то, Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Берово, на 
заедничката седница на сите собори одржана на 
30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ОСИГУРЕ-

НИТЕ ЛИЦА 

I 

Правата од задолжителните видови на здрав-
ствената заштита се прошируваат со опфатот на 
користење на целосна здравствена заштита на оси-
гурениците и осигурените лица до 20 годишна воз-
раст и на осигурениците и осигурените лица над 
65 годишна возраст, почнувајќи од 1 јануари 1977 

година на начин како тоа е регулирано со Дого-
ворот за основите на Општествениот план за оп-
штествено-економскиот развој на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот 1976—1980 го-
дина за проширување и спроведување на задолжи-
телните видови на здравствената заштита на насе-
лението. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 01-59/1 
30 декември 1976 година 

Берово 

Претседател, 
Александар Фурнаџиски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КРИВА ПАЛАНКА 

237. 

Врз основа на член 60 точка 4 став 1 од За-
конот за определени облици на општествената заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74), член 14 алинеја 3 и 
15 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на 
децата — Крива Паланка, Собранието на заедни-
цата на седницата одржана на 28 јануари 1977 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - КРИВА ПАЛАНКА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесите на ОСИЗ за општествена заштита на де-
цата — Крива Паланка, што ќе се пресметува и 
наплатува од личен доход од работен однос, ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од стопанска дејност и од личен доход од несто-
панска дејност во 1977 година да изнесува како 
што е предвидено со оваа одлука. 

Член 2 
Стапката на придонесот што ќе се плаќа на 

ОСИЗ за општествена заштита на децата — Кри-
ва Паланка, изнесува: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
0,5%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 0,1%; 

3. придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност по стапка од 1%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на нестопанска дејност по стапка од 1%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 68/1 
9 март 1977 година 

Крива Паланка 

Претседател, 
проф. Славе Николовски, с. р. 
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ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 
238. 

Врз основа на член 5 од Законот за даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 12/76) 
и член 111, 247 став 1 точка 1 од Статутот на оп-
штината Ресен, Собранието на општината Ресен 
на 23-та седница на Соборот на здружениот труд, 
на 21-та седница на Соборот на месните заедници и 
22-та седница на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 1 март 1977 година, со рамноправно 
учество донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за општинските даноци на 

граѓаните („Службен гласник на општината Ре-
сен", бр. 5/76 и „Службен весник на СРМ", бр. 
30/76) се вршат следните измени и дополнувања. 

Член 2 
Членот 5 од Одлуката се менува и гласи: 
„За погранично ридско-планински населени ме-

ста се прогласуваат следните: Долно Дупени, Бра ј -
чино, Коњско, Стење и Лескоец." 

Член 3 
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 
„Придонес за општонародна одбрана се плаќа 

на катастарскиот приход по стапка од 1,3%". 

Член 4 
По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 
„На индивидуалните земјоделски производите-

ли, согласно член 70 од Законот за даноците на 
граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за 
здружување на индивидуалните земјоделски про-
изводители им се намалува данокот од личен доход 
од земјоделска дејност за секоја обложна година 
и тоа: 

1. на даночниот обврзник кој својот труд и 
средствата за работа ќе ги здружи со организаци-
јата на здружениот труд и со неа остварува трај-
на производна соработка, за што има склучено пис-
мен договор и во рамките на таа соработка рамно-
правно со членовите на работната заедница на ор-
ганизацијата на здружениот труд управува со за-
едничките работи и соодлучува за распределбата на 
заеднички остварениот доход, во рамките утврдени 
со договорот и општинскиот акт на организацијата 
на здружениот труд за 40%; 

2. на даночниот обврзник кој со организацијата 
на здружениот труд врз основа на писмен договор, 
воспостави кооперативни односи за здружување на 
средствата за работа и имотот на своите производи 
ги пласира преку организацијата на здружениот 
труд за 30%; 

3. на даночниот обврзник кој со организацијата 
на здружениот труд, врз основа на писмен дого-
вор трајно воспостави кооперативни односи за вр-
шење на машински услуги, набавка на репродук-
циони материјали и друго и вишоците во своите 
производи ги пласира преку организацијата на 
здружениот труд за 20^/а". 

Член 5 
По член 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
„Придонес за општонародна одбрана се плаќа 

на даночната основица по стапка од 1%". 

Член 6 
По членот 16 став 1 алинеја 6 стапката се ме-

нува и изнесува 20%. 

Член 7 
Во членот 19 точката 2 се брише. 

Член 8 
По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи: 
„Придонес за општонародна одбрана се плаќа 

на даночната основица по стапка од 7%". 

Член 9 
Во членот 26 стапката од табелата за општин-

ски данок на приход од деловни простории се ме-
нува и гласи: 

„до 5.000 
од 5.000 до 10.000 
од 10.000 до 15.000 

над 15.000 

дин. 20% 
,, 30% 
,, 45% 
,, 60%" 

Член 10 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Под корисна станбена површина за станбени 

згради и станови се смета површина на спални со-
би, дневни, кујни, ниши, подруми, претсобја, шпајз, 
бања, скали во згради, вградени гаражи, балкони и 
тераси под покрив. 

Под корисна станбена површина на зградите за 
одмор и закрепнување (вили, викенд куќички и 
др.), се смета површина на дневни соби, спални, 
кујни, ниши, подрум, претсобја, шпајз, бања, скали 
во зграда, вградени гаражи, балкони и тераси под 
покрив". 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година и 
ќе се објави во „Службен гласник на општината 
Ресен". 

Бр. 01-893/1 
1 март 1977 година 

Ресен 
Претседател 

на Собранието на 
општината, 

Крсте Секуловски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Живко Кожаровски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на месните 

заедници, 
Осман Шерифи, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Лилјана Лабачевска, с. р. 

239. 
Врз основа на член 2 од Законот за комунални 

такси („Службен весник на СРМ" бр. 45/72) и член 
111 и 247 став 1, точка 1 од Статутот на општината 
Ресен, Собранието на општината Ресен на 23-та сед-
ница на Соборот на здружениот труд, на 21-та 
седница на Соборот на месните заедници, на 22-та 
седница на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 1 март 1977 година, со рамноправно уче-
ство, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Ресен, се воведу-

ваат следните комунални такси: 
1. за секој истакнат натпис на работни про-

стории; 
2. за привремен престој на лица во туристички 

места; 
3. за користење на површина за подигање на 

кампови, шатори и друга слична привремена упо-
треба; 

4. за користење на тротоари пред деловните 
простории за вршење на стопанска дејност; 
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5. за истакнување на реклами, објави и огласи 
на јавни места; 

6. за држење на музика во јавните локали; 
7. за држење предмети за игра во јавните ло-

кали; 
8. за држење витрини за изложување на стоки 

надвор од деловните простории; 
9. за користење на просторот за паркирање на 

автомобили и нивните приколки, мотоцикли, ч мото-
ри, велосипеди на места што за тоа ќе ги определи 
Општината, ОЗТ или ООЗТ и на кои е организи-
рано чување на возилото; 

10. за користење на плоштади и друг простор 
за стопанска цел; 

11. за поседување на товарни, друмски, моторни 
и приклучни возила, освен за оние возила за кои 
е пропишано плаќање на данок по друг основ. 

Член 2 
За секоја истакната фирма се плаќа: 
— на ОЗТ и ООЗТ по 3.000 динари годишно, 

освен за: 

а) продавници за градежни ма-
теријали по 12.000,00 д. 

б) продавници за техничка стока 
(бела техника) 10.000,00 ,, 

в) продавници за намештај 10.000,00 „ 
г) бензински пумпи 15.000,00 ,, 
д) стоковни куќи 20.000,00 ,, 

— на ОЗТ и ООЗТ во градот за продавници на 
колонијални стоки по 2.000,00 динари годишно; 

— на обврзниците кои вршат угостителска деј-
ност 1.000,00 динари годишно; 

— на сите други обврзници од стопанска и 
нестопанска дејност по 100,00 динари годишно; и 

— селските продавници се ослободуваат од 
оваа обврска. 

За привремен престој во туристички места се 
плаќа во сезоната 3, а вон сезоната 2 динари 
дневно. 

Такса според став 1 од овој член не плаќаат: 
1. деца помлади од 15 години; 
2. воени инвалиди и инвалиди на трудот; 
3. војници и питомци на воени училишта; 
4. членови на Сојузот на слепите и глувите на 

Југославија; 
5. деца и младина кога групно престојуваат во 

летувалиштата и одморалиштата; 
6. ученици и студенти за време на школски 

екскурзии; 
7. членови на Феријалниот сојуз на Југосла-

вија, Сојузот на извидничките организации, Соју-
зот на телесно воспитување „Партизан" и Плани-
нарскиот сојуз на Југославија; 

8. членови на работни бригади за време на ра-
ботна акција и логорување; 

9. лица кои се наоѓаат на лекување во стацио-
нари^ здравствени установи; 

10. организации на Црвениот крст на Југосла-
вија.. 

Член 4 
За користење на површини за кампови, шато-

ри и др. привремена употреба по 3 динари дневно 
за секој камп, шатор и слично. 

Член 5 
За користење просториите во близина на тро-

тоарите пред деловни простории 150 динари го-
дишно. 

Член 6 
За истакнување на реклами, објави и огласи на 

јавни места 500 динари по реклама годишно. 

Член 7 
За држење на музика во јавни локали 100 ди-

нари месечно. 

Член 8 
За држење на предмети за игри во јавните ло-

кали — годишно: 
— билјард 200 динари; 
— карти и табли за играње и др. 150 динари. 

Член 9 
За држење витрини за изложување на стока 

надвор од деловните простории 150 динари го-
дишно. 

Член 10 
За користење на простории за паркирање на: 
— автомобили и др. моторни возила 3 динари 

дневно; 
— за мотоцикли, мотори и велосипеди 1 динар 

дневно. 
Член 11 

За користење на плоштади и др. простории за 
стопанска цел 500 динари по случај. 

Член 12 
За поседување на патнички возила до 65 коњ-

ски снаги 100 динари годишно, а над тоа 150 ди-
нари годишно. 

За поседување на товарни друмски и други во-
зила 200 динари годишно. 

Член 13 
Таксата од член 3 и 4 од оваа одлука се нама-

лува за 50% за: 
1. лицата кои ги упатува заради лекување во 

туристички места Заводот за социјално осигуру-
вање или инвалидски здруженија. 

2. Носители на Орденот „Народен херој", „Спо-
меница 1941", „Караѓоргева ѕвезда" и „Илинденска 
споменица". 

Член 14 
Таксите од член 1 од оваа одлука се плаќаат: 
1. обврските од точка 1 однапред полугодиш-

на, односно до 15 јули во годината. При истакну-
вањето на нова фирма во текот на годината такса-
та се пресметува сразмерно спрема месеците до 
крајот на годината; 

2. обврските од точка 2 однапред во моментот 
на пријавувањето на престојот; 

3. обврските од точка 3 однапред во моментот 
на пријавувањето и употребата на површината за 
пријавеното време, но не подолго од 1 месец; 

4. обврските од точка 4 во моментот на прија-
вувањето на употребата на тротоарот за пријаве-
ното време, но не за подолго од 2 месеци. Доколку 
тротоарот се употребува непрекинато повеќе од 2 
месеци таксата се плаќа тримесечно и до 5-тиот 
ден по истекот на денот за кој таксата е платена; 

5. обврската од точка 5 по истекот од 10 дена 
од денот на истакнувањето на рекламата или ог-
ласот; 

6. обврската од точка 6 однапред за секој ме-
сец; 

7. обврските од точка 7 однапред во моментот 
на пријавувањето на употребата на средствата за 
игра; 

8. обврските од точката 8 однапред годишно при 
секоја употреба на витрините; 

9. обврските од точките 9 и 10 однапред во мо-
ментот на отпочнувањето на користењето на прос-
торот; 

10. обврските од точката 11 во моментот на ре-
шстрацијата. 

Член 15 
Таксата за користење на простор од член 1 

точка 9 се плаќа на службеното лице овластено за 
тоа. 

Угостителските и други организации и службе-
ното лице од ставот 1 на овој член, ги уплатуваат 
со уплатници секој 15 дена на соодветните сметки 
кај Службата за општествено книговодство. 

Член 16 
Угостителските и други организации, како и 

службеното лице од став 1 на член 15, должни се 
да водат евиденција, согласно позитивните закон-
ски прописи. 
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Член 17 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за комунални такси бр. 
02-6816/1 од 28. XII. 1972 година и Одлуката за 
измени на Одлуката за општинските комунални 
такси бр. 01-346/1 од 30. I. 1975 година. 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година, 
освен членот 12, кој ќе се применува од 1. III. 
1977 година и ќе се објави во „Службен гласник 
на општината Ресен". 

Бр. 01-894/1 
1 март 1977 година 

Ресен 
Претседател 

на Собранието 
на општината, 

Крсте Секуловски, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на на Соборот на 
месните заедници, здружениот труд, 

Осман Шерифи, с. р. Живко Котларовски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Лилјана Лабачевска, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 100 од 7. IV. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 283, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ 
Централно основно училиште „Мануш Турновски" 
од село Турново, Струмичко, е разрешен од долж-
ност. На негово место за директор е именуван Ми-
лисав Вучетиќ, со потполни и неограничени права 
во однос на застапувањето и потпишувањето на ор-
ганизацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
Централно основно училиште „Мануш Турновски", 
село Ново Село, Струмица, бр. 02-70/1 од 2. IV. 
1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
100/76. (241) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 117/75 од 20. VI. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 224, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Деловната единица — Про-
давница број 8 „Милково Брдо", со седиште во Дел-
чево, на Трговското угостителско туристичко прет-
пријатие на големо и мало „Илинден" — Делчево. 

Предмет на работење: 
— промет со колонијални стоки; 
— промет со брашно и производи од брашно; 
— промет со алкохолни и безалкохолни пија-

лаци; 
— промет со месни и сувомесни производи; 
— промет со стоки од хемиската индустрија; 
— промет со производи од тутунската индуст-

рија. 
Раководител: Јордан Деспотов. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Илинден" 
— Делчево, бр. 6 од 12. IV. 1974 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. бр. 
117/75. (28) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 311/76 од 10. XI. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 237, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Деловната единица — Рес-
торан (кафеана), со седиште во село Ерџелија, на 
ЗИК „Овче Поле" - Св. Николе, ООЗТ „Ерџелија", 
село Ерџелија. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови алкохолни и безал-

кохолни пијалаци на мало, сувомесни производи и 
вршење на работи со скара во село Ерџелија. 

Раководител: Дине Нацев Толев. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

311/76. (35) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 182 од 14. VI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 58, го запиша во судскиот регис-
тар следното: Место досегашниот директор на ОЗТ 
„Брегалница" — комунална организација на здру-
жен труд — Делчево Киро Бојчевски, се именува 
Ефтим Кантурски, в. д. директор, со неограничени 
овластувања во однос на застапувањето и потпишу-
вањето на работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Брегални-
ца" - Делчево, бр. 0401-214 од 8. VI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
182/76. (29) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 160 од 7. VI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 255, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот потписник на финан-
сискиот сектор на ОЗТ за трговија на големо и ма-
ло „Прогрес" — Св. Николе Стамен Тодевски се 
избриша од регистарот, а за потписник е именуван 
Панче Паневски, кој со полни и 'неограничени ов-
ластувања ќе ја застапува и потпишува ОЗТ. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трговија 
на големо и мало „Прогрес" — Св. Николе, бр. 
02-65/5 од 13. IV. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
160/76. ^ (34) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 14. VI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 11, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Деловната единица — Угостител-
ски дуќан Крчма — Мотел, со седиште во село Бо-
силово, Струмица, која е во состав на Земјоделска-
та задруга „Тромеѓа" од село Старо Коњарево, 
Струмичко, престана со своето работење. 

Престанокот на деловната единица се запиша 
во регистарот врз основа на одлуката на Задруж-
ниот совет на задругата, бр. 56 од 17. IV. 1976 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
16/76. (76) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 35 од 10. XI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 11, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Деловната единица — Про-
давница на Земтоделската задруга „Тромеѓа" — 
село Старо Коњарево, Струмица, Деловна единица 
— Угостителски дуќан — крчма -Стлумешница", со 
седиште во с. Ново Коњарево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалаци, мезиња, скара, цигари — сите видови, киб-
рит и сите видови индустриски стоки. 

Раководител: Ристо Костадинов. 
Уписот се изврши во регистарот ВРЗ основа на 

одлуката на Задружниот совет на задругата, бр. 144 
од 10. XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
35/76. (37) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 208 од 12. VII. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 182, го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашните овластени лица на 
ОЗТ Конфекција „Пролетер" — Кочани и тоа: Геор-
гиевски В. Киро, директор, Серафимов С. Павле, 
ги потпишува финансиските документи, Димитров 
Р. Славе — исто финансиски документи, се бришат 
од регистарот, а се овластуваат лицата: Георгиев 
Димитров Јорданчо — в. д. директор со неограничени 
овластувања и Јаневски Спиров Кирил — заеднич-
ки со директорот ќе ги потпишува финансиските 
документи на Конфекцијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Конфекцијата 
,.Пролетер" - Кочани, бр. 802 од 23. Ш. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
208/76. (30) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 293 од 20. X. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 173, го запиша судскиот регис-
тар основањето на Деловната единица — Продавни-
ца број 1, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември" 
бр. 1, на РО „Колор" — претпријатие за градежно 
занаетчиство и производство на копчиња — Кочани. 

Предмет на работење: продажба на мало на си-
те видови бои, лакови, тапети, таписони, винас 
плочки, електро-инсталатерски производи, стоки за 
изведување на водови и слични производи, кои се 
во делокругот за изведување на молеро-фарбарски 
услуги, водоинсталатерски, електроинсталатерски и 
сите видови копчиња. 

Раководител: Борис Велков. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работната заедница на „Колор" прет-
пријатие за градежно занаетчиство и производство 
на копчиња — Кочани, бр. 474 од 28. VII. 1976 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
293/76. (32) 

со откуп на земјоделски производи — Струмица 
уште и со извоз и увоз во малограничниот промет 
со НР Бугарија и Грција како и транзит од деј-
носта на основната организација на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
прехрана и колонијал со откуп на земјоделски про-
изводи - Струмица, бр. 02-4579 од 13. VП. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
221/76. (40) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 183 од 14. VI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 230, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Деловната единица на „Мак-
промет" — производно трговско претпријатие на го-
лемо и мало, ООЗТ — трговија на големо и мало — 
Штип, под фирма: „Макпромет" — производно тр-
говско претпријатие на големо и мало Штип, ООЗТ 
— трговија на големо и мало Штип, Деловна еди-
ница — Продавница за промет на мало, со седиште 
во Призрен. 

Предмет на работење: 
— врши промет на мало со: овошје и зеленчук, 

јужно овошје, колонијално-прехранбени стоки, 
стоки за куќни потреби, живина во заклана состој-
ба, јајца и сточна храна, кандиторски производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалаци, гума за жва-
кање, овошје, млечни производи, брашно, цигари и 
прибор, конзервирани производи од овошје и зе-
ленчук. 

Раководител: Сулејман Оџај. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на вработените во ООЗТ — трговија на 
големо и мало Штип, бр. 02-568/5 од 11. V. 1976 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
183/76. (50) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 156 од 2. VI. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 215, го запиша во судскиот регистар 
следното: Правото за потпис на досегашниот дирек-
тор на ОЗТ Занаетчиско услужно претпријатие „Ид-
нина", со седиште во Струмица, Ристо Николов пре-
станува, а за в. д. директор е именуван Никола 
Николов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Занаетчиското 
услужно претпријатие „Иднина" — Струмица, бр. 
04-947/1 од 31. V. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
156/76. (38) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 195/76, на регистарска влошка бр. бб, 
го запиша во судскиот регистар следното: Досегаш-
ниот в. д. директор на ОЗТ Централно основно учи-
лиште „Сандо Масев", со седиште во Струмица, Зо-
ра Белева е именувана за директор на Организа-
цијата на здружен труд, која со неограничени овла-
стувања ќе ја застапува и потпишува истата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината — Струми-
ца, бр. 02-541/1 од 11. V. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
195/76. (39) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 221 од 15. VП. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 367, ја запиша во судскиот регис-
тар проширувањето на предметот на работењето 
(дејноста) на РО за промет на големо и мало извоз-
увоз „Југопромет" — ООЗТ прехрана и колонијал 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 159 од 3. VI. 1976 година, на регистарска 
влошка бр. 285, го запиша во судскиот регистар ос-
новањето на Деловната единица на Училишниот 
текстилен центар за образование на кадри од тек-
стилна струка — Штип, под фирма: Училишен тек-
стилен центар за образование на кадри од текстил-
на струка — Штип, Деловна единица — Продавни-
ца од привремен карактер за продажба на произ-
води изработени од учениците низ практичната на-
става. 

Предмет на работење: 
— изработување на работничка облека, ученич-

ки кецели, детски гаќички и пижами, навлаки — 
јастучиици, чаршафи, спортски гакици, платно на 
метража (кепер), ќебиња — памучни, детски панта-
л о н а и детски сукнички. 

Раководител: Ристо Тасев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на работната заедница на 
Училишниот текстилен центар — Штип, бр. 01/01-

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 159/76. (47) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 165, 166, 167, 168 и 169 од 11. VI. 1976 
година, на регистарската влошка бр. 230 го запи-
ша во судскиот регистар основањето на деловните 
единици на „Макпромет" — производно трговско 
претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — 
трговија на големо и мало — Штип, и тоа: 

1. „Макпромет" — производно трговско претпри-
јатие на големо и мало — Штип, Деловна единица 
— Продавница, со седиште во село Лешане, оп-
штина Сува Река, САП Косово и Метохија. 
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Предмет на работење: 
— промет на големо со: овошје, зеленчук и јуж-

но овошје, кандиторски производи, земјоделско-
сточарски производи, млечни производи, живина, 
јајца и сточна храна, конзервирани производи, ал-
кохолни и безалкохолни пијалаци, брашно и про-
изводи од брашно, шеќерни производи и гума за 
жвакање. 

Раководител: Џемаил Криезну. 
2. „Макпромет" — производно трговско прет-

пријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — тр-
говија на големо и мало — Штип, Деловна едини-
ца — Продавница за промет на мало, со седиште во 
Призрен, ул. „I косовска бригада" бр. 13. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Котле Магбуле. 
3. „Макпромет" — производно трговско прет-

пријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ трго-
вија на големо и мало — Штип, Деловна единица 
— Продавница за промет на мало, со седиште во 
Сува Река, САП Косово и Метохија. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Шефкет Ел ј шани. 
4. „Макпромет" — производно трговско прет-

пријатие на големо и мало — Штип, Деловна еди-
ница — Продавница за промет на мало, со седиште 
во село Ратковац, општина Ораховац, САП Ко-
сово. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
5. „Макпромет" — производно трговско прет-

пријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ тр-
говија на големо и мало — Штип, Деловна еди-
ница — Продавница за промет на мало, со се-
диште во село Небрегоште, општина Призрен, САП 
Косово. 

Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Амзи Забидни. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на вработените во ООЗТ — трговија на 
големо и мало — Штип, бр. 02-568/3, 4, 5, 2 и 1. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, и, бр. 
165, 166, 167, 168 и 169/76. (49) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Мла-
дински фудбалски клуб „Јане Сандански" населба 
Сингелиќ — Скопје", се огласува за неважен. (990) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за V одделение на Ружди Абду-
раили, с. Врапчиште, Гостивар. (588) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" Куманово на име Асим 
Бајрами, ул. „Трст" бр. 41, Куманово. (1064) 

Свидетелство за П година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Љубица 
Трајковска, ул. „Вл. Илиевски — Гуне" згр. 12/7, 
Куманово. (1108) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Зејадин Авдили, ул. „Перо Стојмановски", бр. 19, 
Куманово. (1109) 

Свидетелство за V клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Јован Ар-
совски, ул. „Перо Чичо" бр. 40, Куманово. (1110) 

Ученичка книшка за I година, издадена од Гим-
назијата „Гоце Делчев" Куманово на име Џеват 
Сулејмани, с. Отља, Куманово. (1124) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ" на име Абдула Касами, с. Челопек, 
Тетово. (300) 

Свидетелство за УШ одделение на име Борис 
Ристески, с. Новоселани, Прилеп. (3586) 

Уверение за положена прва помош на име Бла-
гоја Ристески, ул. „Октомвриска" бр. 6, Прилеп. 

(3587) 
Свидетелство од 1969/70 година на име Димитар 

Коклески, ул. „Благоја Шукуроски" бр. 21, Варош, 
Прилеп. (3588) 

Свидетелство од VI одделение на име Верка 
Стојаноска, ул. „Марксова" бр. 186, Прилеп. (3589) 

Воена книшка издадена од Белград на име 
Бранко Живко Поповски, Скопје. (904) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ра-
миз Џемаил Али, Скопје. (905) 

Диплома за средно земјоделско училиште „Ки-
ро Бурназ" — Куманово на име Душан Бојков-
ски, с. Довезенце, Куманово. (906) 

Индекс бр. 184/67, издаден од Вишата економ-
ска школа во Прилеп на име Марко Шуниќ, 
Скопје. (907) 

Воена книшка издадена од Демир Хисар на име 
Душан Илиевски, Скопје. (908) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „ѓорѓи Димитров" — Скопје на име 
Јадранко Ристов, Скопје. (909) 

Воена книшка издадена од Сараево на име Ра-
мадан Илјаз, Скопје. (910) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Иванка Цветановска, Скопје. (911) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Снежана Ставрова, Скопје. (912) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Назми Алију, Скопје. (913) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Јор-
дан Славе Мојсовски, Скопје. (914) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ма-
ноил Васе Донаков, Скопје. (915) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Градежното училиште за квалификувани работни-
ци „Чеде Филиповски — Даме" — Скопје на име 
Крсте Стојковски, с. Оморани, Т. Велес. (916) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимнази-
јата „Орце Николов" Скопје на име Гордана Ра-
досављевиќ, Скопје. (917) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Фе-
та Ајвази, Скопје. (918) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Златана Размовска, Скопје. (919) 

Здравствена легитимација на име Велика По-
повска, ул. „Драгорска" бр. 94, Битола. (920) 

Воена книшка издадена од Пула на име Никола 
Пејковски, с. Сопотница, Битола. (921) 

Свидетелство за VIII одделение и документ за 
завршен КВ истражувач на име Никола Лејков-
ски, с. Сопотница, Битола. (922) 

Работна книшка на име Андон Димески, ул. 
„Спасе Темелкоски" бр. 38, Прилеп. (923) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сокол 
Трајкоски, ул. „Киро Крстески" бр. 41, Прилеп. 

(924) 
Воена книшка на име Орде Илиески, ул. „Раде 

Иваноски" бр. 12, Прилеп. (925) 
Лична карта на име Орде Илиевски, ул. „Раде 

Иваноски" бр. 12, Прилеп. (926) 
Режи карта бр. 004406 на име Диме Димески, 

с. Гостиражни, Прилеп. (927) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драган 

Јосифоски, с. Галичани, Прилеп. (928) 
Лична карта бр. 94 на име Спас ја Маркоска, 

ул. „Сутјеска" бр. 26, Прилеп. (929) 
Ученичка книшка од I и П клас гимназија на 

име Гоце Ивановски, с. Варовиште, Кр. Паланка. 
(930) 

Здравствена книшка на име Музај ен Дерви-
ши, с. Љуботен, Тетово. (932) 

Свидетелство на име Лазар Коцески, ул. „Про-
летерска" бр. 2, Тетово. (933) 

Свидетелство на име Даим Јахија, с. Челопек, 
Тетово. (934) 

Здравствена книшка на име Љуба Панајоту, 
„Интерпромет" Стоковна куќа — Тетово. (935) 
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Работна книшка на име Чако Валдет, ул. „И. 
Л. Рибар" бр. 30, Гостивар. (936) 

Ученичка книшка на име Џафер Рамадани, 
с. Беловиште, Гостивар. (937) 

Свидетелство за V одделение на име Шани Ази-
зи, с. Врапчиште, Гостивар. (938) 

Свидетелство за IV одделение на име Зорка 
Стојаноска, Скопје. (939) 

Свидетелство за УЛ одделение на име Малина 
Стојаноска, Берово. (940) 

Свидетелство за IV одделение на име Мара 
Ристова, Т. Велес. (941) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Трајковска, с. Драчево, Скопје. (942) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Иг-
ман Тодороски, ул. „Раде Иваноски" бр. 13, При-
леп. (943) 

Воена книшка на име Димче Петровски, ул. 
„Ив. Милутиновиќ" бр. 100/14, Битола. (944) 

Работна книшка издадена од СО Куманово на 
име Ајрула Мемети, ул. „Јане Сандански" бр. 41 а, 
Куманово. (945) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Вебије Изаири, ул. „107" бр. 42, Тетово. (946) 

Свидетелство за основно одделение на име 
Здравка Бучкоска, Куманово. (947) 

Здравствена легитимација на име Блаже Ар-
сов, с. В. Кршла, Виница. (948) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Тони Димитриовски, Скопје. (949) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Есат Зекир, Скопје. (950) 

Лична карта на име Божидар Танески, ул. „М. 
Ацев" бр. 27, Прилеп. (951) 

Индекс бр. 1236/75 на име Петре Јанев, ул. 
„Еврејска" бр. 51, Штип., (952) 

Свидетелство за IV одделение на име Фаик 
Џиноли, с. Горно Врановци, Т. Велес. (953) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шазо 
Занки, с. Симница, Гостивар. (954) 

Диплома на име Русимка Крстева, ул. „Бла-
гој Горев" бр. 2, Т. Велес. (955) 

Лична карта на име Цвета Трајкоска, с. Кокре, 
Прилеп. (956) 

Пасош на име Димитрија Кузески, ул. „Мирче 
Нојев" бб, Прилеп. (957) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Моша Пијаде" с. Мало Којнари на 
име Надежда Шуткова, с. Славеј, Прилеп. (958) 

Свидетелство за VIII одделение на име Петар 
Шемкоски, ул. „Тризла" бр. 59, Прилеп. (959) 

Свидетелство за VIII одделение на име Василе 
Ѓорѓиоски, с. Бело Поле, Прилеп. (960) 

Свидетелство за VI одделение на име Десанка 
Нанеска, ул. „Егејска" бр. 96, Прилеп. (961) 

Работна книшка на име Трајко Спасовски, ул. 
„Св. Марковиќ" бр. 40, Куманово. (962) 

Ученичка книшка за V одделение на име Зла-
та Богатиноска, с. Белица, Брод Македонски. (963) 

Здравствена легитимација на име Миљазим 
Џемаиљи, с. Боговиње, Тетово. (964) 

Земјоделска здравствена книшка на име Мус-
таф Зибери, с. Желино, Тетово. (965) 

Земјоделска здравствена книшка на име Риво-
јет Назири, с. Стримница, Тетово. (966) 

Земјоделска здравствена книшка на име Бу-
курије Назири, с. Стримница, Тетово. (967) 

Свидетелство за VIII одделение на име Етем 
Аљиљи, с. Стримница, Тетово. (968) 

"Работна книшка на име Димитри Јованов, ул 
„Партизанска" бр. 98, Битола. (969) 

Пасош бр. 026550 на име Рамадан Османоски, с. 
Дебреште, Прилеп. (970) 

Свидетелство за VIII одделение на име Василе 
Ѓорѓиоски, с. Локвица, Брод Македонски. (971) 

Свидетелство за VIII одделение на име Радо-
ван Огненоски, с. Русјаци, Брод Македонски. (972) 

Сервисна книшка од кола на име Пецо Трчков, 
ул. „Костурска" бр. 19, Т. Велес. (973) 

Свидетелство на име Геле Андреев, ул. „Д. Гру-
ев" бр. 6, Т. Велес. (974) 

Диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, 
Тетово. (975) 

Лична карта на име Хамлие Усеини, ул. „Б. 
Кочовски" бр. 61, Тетово. (976) 

Ученичка книшка на име Садри Илијази, с. Г. 
Речица, Тетово. (977) 

Земјоделска здравствена книшка на име Алије 
Илмија Асени, с. Г. Речица, Тетово. (978) 

Свидетелство за VI одделение на име Нусрет 
Ајредини, с. Боговиње, Тетово. (979) I 

Земјоделска здравствена книшка на име Ју-
суф Е. Ибиши, с. Г. Речица, Тетово. (980) 

Ученичка книшка за VIII одделение на име 
Атанас Трајкоски, ул. „Б. Шукуроски" бр. 22, При-
леп. (981) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 
Стојкоски, с. Локвица, Брод Македонски. (982) 

Свидетелство од VIII одделение на име Дила-
вер Мацини, ул. „Младен Симуноски" бр. 19, Го-
стивар. (983) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рис-
теми Шеќибе, с. Топлица, Гостивар. (984) 

Свидетелство од IV година гимназија на име 
Сузана Ахмети, ул. „Мл. Груески" бр. 22, Гостивар. 

(985) 
Свидетелство за завршено основно училиште на 

име Исмаил Елези, с. Дебреше, Гостивар. (986) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Мио-

драг Наумовски, Скопје. (987) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Зоран Јовановски, Скопје . (988) 
Диплома за завршено КВ ауто механичар, из-

дадена од АСУЦ во Скопје на име Блажо Кимов, 
Скопје. (989) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Славка Ангелеска, Скопје. (991) 

Воена книшка издадена од Ораховац на име 
Селим Јусуфи, Скопје. (992) 

Кредитно писмо бр. 329/77 на износ од 40.000,00 
динари, издадено од Љубљанска банка — Скопје 
на име Вангел Живков, Скопје. (993) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Цветан Димов" — Скопје на 
име Бедрија Рамовиќ, Скопје. (994) 

Ученичка книшка за V одделение издадена од 
Основното училиште „Стив Наумов" — Скопје на 
име Соња Јовановска, Скопје. (995) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од ос-
новното училиште „Страшо Пинџур" с. Псача на 
име Доцка Петковска, с. Псача, Кр. Паланка. (996) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ќани 
Ибраимовски, Скопје. (997) 

Свидетелство за Ш клас гимназија издадено 
од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Марија Неделковска, Скопје. (998) 

Ученичка книшка за I, П и Ш година, издадена 
од ГУЦ „Здравко Цветковски" на име Михајло Ан-
дриевски, Скопје. (999) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимнази-
јата „Орце Николов" Скопје на име Марија Не-
д е л а в а , Скопје. (1000) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марика Леши Романчева, Скопје. (1001) 

Индекс бр. 1621, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Драган Бошков, Скопје. (1002) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од с. Ракотинци Скопје на име Тодорка Спа-
совска, Скопје. (1003) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Дупјачани на име Димче 
Димоски, с. Забрчани, Прилеп. (1004) 

Свидетелство од VIII одделение на име Тра-
јанка Трајкоска, ул. „Моша Пијаде" бр. 128, При-
леп. (1005) 

Работна книшка рег. бр. 6626, серија бр. 13530, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Вера Корун Љоловска, с. Перово, Ресен. (1006) 

Свидетелство од VIII одделение на име Милко 
Мишевски, с. Лешница, Тетово. (1007) 

Здравствена книшка на име Јанко Антовски, 
ул. „Поточка" бр. 9, Тетово. (1008) 
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Свидетелство на име Самет Ахмети, Гостивар. 
(1009) 

Свидетелство за VIII одделение на име Момчи-
ло Велковски, ул. „Домазетовска" бр. 4, с. Драче-
во, Скопско. (1010) 

Индекс бр. 1562, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Сава Поповиќ, ул „М. Ти-
то" бр. 97, Врањска Бања. (1011) 

Работна книшка на име Трајанка Синадиноска, 
ул. „Драган Димески" бр. 9, Прилеп. (1012) 

Работна книшка на име Момир Атанасовски, 
ул. „Партизанска" бр. 35, Кр. Паланка. (1013) 

Земјоделска книшка на име Сабри С. Нуреди-
ни, с. Доброште, Тетово. (1014) 

Воена книшка на име Душко Кодевски, с. Шоп 
Рудари, Кратово. (1015) 

Свидетелство за VШ одделение на име Нејази 
Џеладини, с. Жељино, Тетово. (1016) 

Школска книшка на име Садула Алији, с. Тр-
ново, Гостивар. (1017) 

Сообраќајна дозвола ТЕ 156-17 на име Јакупи 
Неџади, с. Чајле, Гостивар. (1018) 

Свидетелство за V одделение на име Родна 
Тенџеровска, ул. „820" згр. 2, влез 3/1, Скопје. 

(1019) 
Свидетелство за УШ одделение издадено од 

ЦОУ с. Костинци на име Трајче Тренкоски, с. 
Маргари, Прилеп. (1020) 

Лична карта бр. 1770 на име Божидар Ѓорѓио-
ски, ул. „К. Јосифоски" бр. 1а, Прилеп. (1021) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил 
Таироски, с. Дебреште, Прилеп. (1022) 

Свидетелство за VП одделение на име Слобода 
Спиркоска, ул. „Цане Коњарец" бр. 331, Прилеп. 

(1023) 
Лична карта на име Драган Ѓорѓиоски, ул. „М. 

Пијаде" бр. 184, Прилеп. (1024) 
Возачка дозвола на име Драган ѓорѓиоски, ул. 

„М. Пијаде" бр. 184, Прилеп. (1025) 
Свидетелство за УШ одделение на име Киро 

Богоески, с. Беровци, Прилеп. (1026) 
Ученичка книшка од V одделение на име Дра-

га Кузманова, с. Ресава, Прилеп. (1027) 
Здравствена книшка на име Златко Наумовски, 

ул. „Ѓорче Петров" бр. 34, Прилеп. (1028) 
Свидетелство за V одделение на име Блага Ви-

деска, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 24, Прилеп. (1029) 
Работна книшка на име Стојанче Краљевски, 

ул. „11 октомври" бр. 59, Куманово. (1030) 
Свидетелство за IV одделение на име Загорка 

Станковска, с. Страцин, Куманово. (1031) 
Свидетелство за IV одделение издадено од 

Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ" с. Ве л ов-
ци на име Станка Станој ковска, с. Бајловце, Ку-
маново. (1032) 

Свидетелство за VI одделение издадено во с. 
Чашка на име Љубенка Стеван Манева, с. Ново 
Село, Ѓ. Петров. (1033) 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Неџбедин Шабани, с. Камењане, Тетово. (1055) 

Лична карта на име Аљиљ Исаки, ул. „29 Но-
ември" бр. 74, Тетово. (1034) 

Дозвола за оружје на име Аљиљ Исаки, ул. 
„29 Ноември" бр. 74, Тетово. (1035) 

Лична карта на име Изаим Арифи, ул. „Вар-
дарска" бр. 65, Тетово. (1036) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џезаир Зибери, с. Желино, Тетово. (1037) 

Здравствена книшка на име Назмие Зендел 
Ибраими, Тетово. (1038) 

Свидетелство од V одделение на име Нехат На-
зифи, с. Требош, Тетово. (1039) 

Свидетелство од VI одделение на име Нехат 
Назифи, с. Требош, Тетово. (1040) 

Свидетелство од VП одделение на име Нехат 
Назифи, с. Требош, Тетово. (1041) 

Работна книшка на име Гафур Јусуфи, ул. 
„Шулинчоски" бр. 65, Гостивар. (1042) 

КОНКУРСИ 
ООЗТ Клиника за детски болести на Медицин-

скиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием во работен однос: 
1. Лекар специјалист 1 работно место 
Покрај општите услови за стапување во рабо-

тен однос кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

— да е лекар специјалист по педијатрија; 
— да не е постар од 35 години; 
— да знае еден од светските јазици. 
Личен доход по Самоуправната спогодба за ос-

новите и мерилата за стекнување и распоредување 
на доходот и распределба на средствата за лич-
ните доходи на Клиниката. 

Пријави се поднесуваат до ООЗТ Клиника за 
детски болести на Медицинскиот факултет во 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17 — Скопје во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Непотполни пријави нема да се земаат во раз-
гледување. (108) 

Собирот на работните луѓе при ЗДИШ „ТРЕС-
КА" - Скопје, ООЗТ Шумско стопанство „ГОЛАК" 
— Делчево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор (реизбор) 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

1. да има завршено високо образование — дип-
ломиран шумарски инженер; 

2. да бил на работа во работна организација од 
областа на шумарството најмалку 5 години, од кои 
3 на раководно работно место; 

3. да ги познава проблемите на работењето во 
работната организација; 

4. да поседува морално-политички квалитети и 
да е член на СК; 

5. да не е осудуван за кривично дело и да не 
е под истрага; 

6. да не му престанала должноста директор по-
ради покажани слаби деловни резултати и пора-
ди неправилно вршење на другите работи како 
директор, а биле во негова надлежност. 

Кандидатите кон пријавата да достават: 
— уверение за завршено образование — дип-

лома; 
— доказ за работен стаж со раководно работно 

искуство; 
— уверение дека не е осудуван и не е под 

истрага. 
Пријавите со комплетните потребни документи 

се доставуваат до Конкурсната комисија при ООЗТ 
Шумско стопанство „Голак" — Делчево. 

Конкурсот трае 15 дена рд денот на објавува-
њето. 

Некомплетни документи не се разгледуваат и 
ќе се смета како да не се поднесени. (109) 

Конкурсната комисија при ООЗТ „МАКЕДОНИ-
ЈА ГРАДБА" - Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Директор на ООЗТ 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
а) дипломиран инженер — архитект со над 10 

години работно искуство; 
б) техничар од архитектонска или градежна 

насока со над 15 години работно искуство; 
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2. Технички директор на ООЗТ 
а) дипломиран инженер архитект или граде-

жен смер со над 10 години работно искуство; 
б) техничар од архитектонска или градежна на-

сока со над 15 години работно искуство. 
Покрај условите предвидени со Законот и прет-

ходните услови, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и посебните услови: 

— работното искуство да го здобиле на проек-
тирање и изведување на градежни работи; 

— да поседуваат овластување за проектирање 
изведување и вршење надзор над изведување на 
објекти; 

— добро да ја познаваат проблематиката на 
внатрешното уредување на ентериерите, како про-
ектирање така и изведување. 

Личниот доход се определува со Самоуправната 
спогодба за распределување на доходот и личните 
доходи. 

Комплетните документи се доставуваат до Кон-
курсната комисија на ООЗТ, ул. „Цветан Димов" 
барака бр. 7. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 

Конкурсната комисија при ОЗТ „БАЛКАН-
ШПЕД" - Радовиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место генерален 
директор на ОЗТ „Балканшпед" — Радовиш 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

1. да има висока стручна подготовка со работно 
искуство над 10 години, од кои 5 години на рако-
водни работни места во сообраќајот; 

2. виша стручна подготовка сообраќаен смер — 
со 15 години работно искуство, од кои 10 години на 
раководни работни места во сообраќајот. 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тавуваат до ОЗТ „БАЛКАНШПЕД" - Радовиш, за 
Конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Непотполна документација нема да се разгле-
дува. (111) 

Врз основа на член 78 од Статутот на ОЗТ Ко-
мунална управа за уредување на градежно земјиш-
те — Македонски Брод, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор 
Покрај општите услови предвидени со законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да ги поседува сите морално-политички ква-
литети; 

— да има подготовка од следните струки: еко-
номска, градежна или правна, и тоа: 

Со висока стручна подготовка — со 2 години ра-
ботно искуство на раководно работно место. 

Со виша стручна подготовка — со 3 години ра-
ботно искуство на раководно работно место. 

Со средна стручна подготовка — со 5 години 
работно искуство на раководно работно место. 

Кандидатите се должни да ги достават сите до-
кументи во оригинал. 

Личен доход според Самоуправната спогодба за 
распределба на доходот и личните доходи. 

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

Некомплетирани документи и молбите по исте-
кот на рокот нема да се земаат предвид. 

Молбите се поднесуваат до Комуналната управа 
за уредување на градежно земјиште — Македонски 
Брод. (112) 

Конкурсната комисија при Училишниот цен-
тар за основно образование — ООЗТ „Владо Арсов" 
— с. Лесковица, Штипско 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор (реизбор) 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
— да има завршено филозофски факултет, пе-

дагошка академија, како и лице што завршило 
соодветно образование за настава на факултет или 
виша школа; 

—- да има најмалку пет години работно искуство 
во настава; 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да не е осудуван за кривични дела; 
— да е афирмиран со своите стручни и орга-

низаторски способности. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Некомплетирани документи нема да се разгле-

дуваат. 
Документите да се доставуваат до Конкурсната 

комисија на адреса: Училишен центар за основно 
образование — ООЗТ „Владо Арсов" с. Лесковица, 
з. п. Лакавица — Штипско. (113) 

Советот на ООЗТ Институти при Медицинскиот 
факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место 
Лекар на специјализација во Институтот за па-

тологија. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

1. завршен обавезен лекарски стаж и положен 
стручен испит; 

2. да е лекар на специјализација по Патолошка 
анатомија. 

Изборот ќе се изврши врз основа на следните 
приоритетни критериуми: 

— среден успех во текот на студиите, 
— по успех од положен тест за прием, 
— по правило да не е постар од 28 години, 
— да ја регулирал воената обврска (за мажи); 
— да се служи со стручна литература на еден 

од светските јазици, 
— да покажува склоност и интерес за' научно-

истражувачка работа; 
— да има морално-политички квалитети. 
Молбите со потребните документи за исполну-

вање на условите се доставуваат преку Архивата 
на Работната заедница Заеднички служби до Сове-
тот на ООЗТ Институти. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Советот на Институтот за тутун во Прилеп во 
поширок состав 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Институтот за тутун 
во Прилеп 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
со закон, треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

— да има завршено земјоделско-шумарски фа-
култет; 

— да има звање научен советник или виши на-
учен соработник; 

—- да ја познава проблематиката на тутуновото 
стопанство; 
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— да е афирмиран научен работник; 
— да има способности за организирање на на- . 

учно истражувачка работа. 
Кандидатите покрај молбата треба да ја доста-

ват и следната документација: оригинал или пре-
пис од диплома За школско образование, оригинал 
или препис од решението за избор во научно зва-
ње, кратка биографија за движењето во службата 
и потврда за движењето во службата. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Секретаријатот на Институтот за тутун во 
Прилеп. (114) 

Врз основа на член 21 и 25 став 4 од Самоуправ-
ната спогодба за меѓусебните односи во здружениот 
труд и одлуката на работничкиот совет од 7. 03. 
1977 година, Конкурсната комисија на Работната 
организација „Шпилетранс" — Дебар 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

3. Непотполна стручна спрема со 10 години 
практична работа на раководно место во слична 
работна организација. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат и овие 
услови: 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да е идејно јасно определен за политиката 

на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуп-
равни односи; 

— да не е осудуван за кривични дела проне-
вера, злоупотреба на службената должност како и 
кривични дела против народот и државата. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат на правната служба при Р. О. „Шпилетранс" 
— Дебар со назнака за конкурсна комисија. 

Кон молбите да се приложат следните доку-
менти : 

— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работен стаж, 
— уверение дека не е осудуван. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите некомплетирани или не благовремено 

поднесени нема да се разгледуваат и ќе им бидат 
вратени на кандидатите. (116) 

За избор на шеф на сметководството во Ра-
ботната организација „Шпилетранс" — Дебар. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

1. висока — виша школска подготовка економ-
ски факултет со 1 година работен стаж; 

2. средна школска подготовка со 5 години ра-
ботен стаж. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат и овие 
услови: 

— да поседува морално-политички квалитети; 
— да е идејно јасно определен за политиката на 

СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправ-
ни односи; 

— да не е осудуван за кривични дела проневе-
ра, злоупотреба на службената должност како и 
кривични дела против народот и државата. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до правната служба при Р. О. „Шпилетранс" 
— Дебар со назнака за конкурсната комисија. 

Кон молбите да се приложат следните доку-
менти : 

— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работен стаж, 
— уверение дека не е осудуван. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите некомплетирани или не благовремено 

поднесени нема да се разгледуваат и ќе им бидат 
вратени на кандидатите. (115) 

Врз основа на член 21 и 25 став 4 од Самоуп-
равната спогодба за меѓусебните односи во здруже-
ниот труд и одлуката на работничкиот совет од 
11. 04. 1977 година, Конкурсната комисија при Р. О. 
„Шпилетранс" — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на работна организација 
„Шпилетранс" — Дебар. 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. Висока школска подготовка со 4 години на 
раководно работно место. 

2. Виша школска подготовка со 5 години на 
раководно работно место. 

СОДРЖИНА 
Страна 

146. Одлука за отстапување на користење на 
дел од приходи остварени во 1977 година 
од одделни републички органи и органи-
зации — — — — — — — — — 345 

147. Одлука за користење на дел од сред-
ствата предвидени за регрес на рото 
хартијата — — — — — — — — 345 

148. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на формирање на малопродажните 
цени на свежо месо — — — — — — 345 

149. Наредба за утврдување на преодни смет-
ки и на збирни стапки за уплатување на 
придонесите од личниот доход од работен 
однос и од доходот — — — — — — 346 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Кратово 
234. Одлука за зголемување висината на 

стапката на придонесот од личен доход 
од работен однос од нестопанство и од 
доход од стопанство на Општинската са-
моуправна интересна заедница за соци-
јална заштита за 1977 година — — — 350 
Кавадарци 

235. Одлука за утврдување на стапките на 
придонеси за финансирање на СИЗ на 
физичката култура — Кавадарци во 1977 
година — — — - — — — — — 351 
Берово 

236. Одлука за проширување на правата од 
задолжителните видови на здравствената 
заштита на осигурениците и осигурените 
лица — — — — — — — — — 351 
Крива Паланка 

237. Одлука за утврдување стапката на при-
донесите на ОСИЗ за општествена за-
штита на децата — Крива Паланка за 
1977 година - - - - - - - - 351 

Прописи на општинските собранија 
Ресен 

238. Одлука за измени и дополнувања на 
Одлуката за општинските даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 352 

239. Одлука за комунални такси — — — 352 
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