
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 29 февруари 1968 
С к о п ј е 

Број 7 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

58. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Се прогласува Законот за воведување репуб-
лички придонес на средствата за заедничка потро-
шувачка, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 27 
февруари 1968 година. 

У. бр. 17 
28 февруари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 1 

Се воведува републички придонес по стопа од 
8% на средствата за заедничка потрошувачка што 
ќе ги употребат работните и други организации и 
државните органи (организации). 

Член 2 

По исклучок од претходниот член, организаци-
ите чии просек на нето личните доходи по запо-
слен во претходната година бил над просекот на 
нето личните доходи по запослен во Републиката 
за таа година, плаќаат придонес и тоа: 

— по стопа од 18% на паричните давања од 
средствата за заедничка потрошувачка на кои се 
плаќа придонес од личниот доход од работен од-
нос; и 

— по стопа од 26% на останатите средства за 
заедничка потрошувачка. 

На паричните надоместоци за годишни одмори 
исплатени од средствата за заедничка потрошувач-
ка, се плаќа придонес по стопа од 18% само на де-
лот што го надминува износот од 1,5% од бруто 
личните доходи на организацијата од претходната 
година. 

Годишниот просек на нето личните доходи по 
запослен се утврдува според податоците што ги об-
јавува Републичкиот завод за статистика. 

До објавувањето на податоците во смисла на 
претходниот став, се земаат просеците утврдени за 
првото полугодие од претходната година. 

Член 3 

Придонес по овој закон, освен за намените пред-
видени со член 1 од Основниот закон за придоне-
сот на средствата за заедничка потрошувачка 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 54/67), организациите 
не плаќаат и на средствата од заедничка потрошу-
вачка што се употребуваат за: 

— стручно усовршување и преквалификација 
на работниците; 

— стипендии на ученици и студенти; 

— финансирање на образовна култура или на-
учна дејност на други организации; 

— финансирање дејноста на социјално-воспит-
ни установи за помоштите на фондовите за непо-
средна детска заштита; 

— организирање и помагање општествена ис-
храна на работниците и изградба на објекти за оп-
штествен стандард, рекреација и физичка култура, 
техничка култура; и 

— помошти за отклонување на последици од 
елементарни и други непогоди. 

Член 4 

Приходите од републичкиот придонес на сред-
ствата за заедничка потрошувачка се отстапуваат 
на општината на чие подрачје се остваруваат. 

Член 5 

Се овластува Републичкиот секретар за финан-
сии да издава поблиски упатства за начинот на 
пресметувањето и уплатувањето на придонесот ут-
врден со овој закон. 

Член 6 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 март 1968 година. 
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59. 
Врз основа на чл. 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА 

СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за уредување на опре-
делени прашања во врска со финансирањето на со-
цијалното осигурување, 

- што Собранието на Социјалистичка Република, 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 27 февруари 1968 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 28 февруари 1968 година. 

У. бр. 14 
28 февруари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаци Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА 
ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат определени праша-

ња во врска со финансирањето на социјалното оси-
гурување и се установува обврска за плаќање до-
датен придонес од осигурениците — членови на 
домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска 
дејност. . 

Член 2 

Собранието на комуналната заедница на соци-
јалното осигурување е должно од Општинското со-
брание да побара согласност на одлуките за стопите 
на придонесите за здравственото осигурување за 
наредната година најдоцна 30 дена пред истекот на 
годината. 

Член 3 
Општинското собрание е должно да одлучи за 

давање на согласност на одлуките за отопите на 
придонесите за здравственото осигурување најдоц-
на во срок од 30 дена од денот на поднесувањето 
на одлуките на согласност. 

Член 4 
Ако општинското собрание не даде согласност 

на одлуките за отопите на придонесите за здрав-
ствено осигурување и настане спор за височината 
на отопите, собранието на комуналната заедница 
на социјалното осигурување повторно ќе го раз-
гледа прашањето за височината на придонесите. 

АКО одлуката за давање согласност на опш-
тинското собрание не биде усвоена Собранието на 
комуналната заедница може да се обрати до Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја кое ќе донесе одлука за спорното прашање. 

Стопите на придонесот определени согласно од-
луката на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, се применуваат од почетокот на го-
дината за која се донесуваат. . 

Член 5 
Додатниот придонес според член 79 став 1 точ-

ака 2 од Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување („Сл. лист на 
СФРЈ" бр.- 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) го 
плаќаат сите осигуреници кои покрај работата во 

работен однос со полно работно време, се з а б о л у -
ваат за дополнително стопанисување ка ј друг ис-
платител на личен доход, или на основа посебна 
спогодба вршат определени работи по одреде-
ното работно време ка ј истиот исплатител на ли- • 
чен доход. 

Обврската за плаќање на придонесот настану-. 
ва со исплатата на примањата за извршената рабо-
та од претходниот став. 

Уплатата на придонесот ја вршат работните и 
други организации, државни органи и работодатели 
ка ј кои се врши работата. 

Член 6 
Додатниот придонес од член 79 став 1 точка 3 

е;; Основниот закон за организација и финанси-
рања на социјалното осигурување, го плаќаат оси-
гурениците што имаат регистрирано самостојна 
дејност. 

Член 7 
Стопата на додатниот придонес по член 5 и 6 

од овој закон, осигурениците ја плаќаат во висо-
чина која согласно член 79 став 1 точка 1 од Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување, е определена за органи-
зацијата ка ј која осигуреникот е во работен однос 
со полно работно време, односно организацијата к а ј 
која врши дополнително стопанисување. 

Доколку организацијата во која осигуреникот 
е во работен однос со полно работно време, односно 
организацијата ка ј која врши дополнително стопа-
нисување, не плаќа додатен придонес во смисла 
на претходниот став, тогаш стопата на додатниот 
придонес се определува во височина од најмалку 
10°/о а најмногу до 25°/о од стопата на Основниот 
придонес. 

Член 8 
Податоците потребни за определување на до-̂  

датниот придонес од член 79 став 1 точка 3 од Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување, се должни да ги п р и ј а -
ват на надлежниот комунален завод самите осигу-
реници, обврзници за плаќање на придонесот. 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
донесува решение за обврската и плаќањето на 
придонесот. 

Додатниот придонес во висина определена 
согласно член 7 од овој закон, го плаќаат осигуре-
ниците од член 5 од овој закон, од примањата ос-
тварени за работата која ја вршат поради допол-
нително стопанисување, а осигурениците од член 
6 од овој закон, од нето примањата од личниот до-
ход од работен однос. 

Член 9 
Додатен придонес за здравствено осигурување 

плаќаат осигурениците — членови на домаќинства-
та кои се занимаваат со земјоделска дејност, ако 
не се ослободени од плаќање придонес од личниот 
доход од земјоделска дејност. 

Како членови на домаќинството во смисла на 
овој закон се сметаат лицата кои со осигуреникот 
имаат заедница на живот, стопанисување и тро-
шење на остварените приходи. 

Член 10 
Придонесот од претходниот член осигуреници-

те го плаќаат во еден од следните случаи: 
1) ако отсутноста од работа поради привремена 

неспособност за работа на осигурениците — чле-
нови на домаќинствата кои се занимаваат со земјо-
делска дејност, го преминува просекот на отсут-
носта од работа поради привремена неспособност на 
осигурениците од подрачјето на комуналната за-
едница; - . 
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2) ако просекот на осигурените лица на еден 
осигуреник — член на домаќинството кое се зани-
мава со земјоделска дејност го преминува просекот 
на осигурените лица на еден осигуреник од подрач-
јето на комуналната заедница за социјалното оси-
гурување. 

Податоците по точката 1 и >2 од овој член, се 
земаат за периодот од јануари—септември од прет-
ходната година. 

Член 11 

Стопата на придонесот од член 9 од овој за-
кон се утврдува во висина до 20°/о од височината 
на основниот придонес. 

Придонесот се плаќа од нето примањата на лич-
ниот доход од работен однос, односно од пензијата 
на осигуреникот. 

Уплата на придонесот се врши преку работните 
и други организации, државни органи, приватни ра-
ботодатели, односно исплатите лот на пензијата. 

Пријава за плаќање на придонес поднесува оси-
гуреникот до надлежниот комунален завод за со-
цијално осигурување. 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
донесува решение за обврската и плаќањето на при-
донесот. 

Член 12 

Вонредниот придонес установен со член 81-6 
став 1 од Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување, го плаќаат 
осигурениците во организациите ка ј кои трошоците 
за здравствено осигурување го надминуваат над 
10% просекот на трошоците за здравственото оси-
гурување определени од собранието на комуналната 
заедница на социјалното осигурување. 

Член 13 

Во резервата на Фондот за здравствено осигу-
рување се издвојуваат најмалку 5% од средствата 
остварени со основниот придонес за здравствено 
осигурување. 

Член 14 
Во сигурносната и валоризационата резерва на 

Фондот за инвалидско и пензиско осигурување, из-
двојувањето не може да изнесува помалку од 15% 
од текуштите придонеси. 

Член 15 

Постојаниот дел на сигурносната резерва на 
Фондот за инвалидско и пензиско осигурување не 
може да изнесува помалку од 10% од расходите на 
Фондот за инвалидско и пензиско осигурување 
утврдени со финансискиот план на Фондот за те-
ковната година. 

Преодни и завршни одредби 

Член 16 

По исклучок за 1968 година, делот кој се из-
двојува за резервите на Фондот за инвалидско и 
пензиско осигурување, согласно член 14 од овој за-
кон, не може да изнесува помалку од 6,7%, а по-
стојаниот дел на сигурносната резерва, согласно чл. 
15 од овој закон, не може да изнесува помалку од 
5% од расходите на Фондот за инвалидско и пен-
зиско осигурување утврдени со финансискиот план 
на Фондот за тековната година. 

Член 17 

Овој закон влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија" а членовите од 6 до 
17 ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година. 

60. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИ-

ДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за републички придонеси и даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1968 година 
и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
27 февруари 1968 година. 

У. бр. 16 
28 февруари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републички придонеси и даноци 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 9/65, 
28/65, 37/66 и 5/67), по членот 26, се додаваат нови 
членови 2в и 2г, кои гласат: 

„Член 2в 

На примањата од работен однос на уживатели-
те на пензии што на основа таквата работа немаат 
својство на осигуреник, како и на примањата за 
работа подолга од полно работно време, покрај при-
донесот од член 2 став 1 и 3, ќе се плаќа и ре-
публички придонес од личен доход од работен од-
нос по одделна стопа и тоа: 

— на примањата на уживателите на пензии — 
25%; и 

— на примањата за работа подолга од полно 
работно време, освен на примањата за таква ра-
бота извршена во смисла на член 44 од Основниот 
закон за работни односи — 20%. 

Член 2г 

Остварените приходи од придонесот од прет-
ходниот член се внесуваат на посебна сметка на 
Републиката, до донесување на посебен закон со 
кој ќе се утврди нивната расподелба". 

Член 2 

Се овластува Законодавно правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија да го утврди пречистениот текст на законот 
за републички придонеси и даноци на граѓаните. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден "од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 април 1968 година. 
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61. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ША ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА РЕШАВАЊЕТО СПОРОВИТЕ ПОМЕЃУ 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И КОМУНАЛНИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополнува-
ње на Законот за начинот на решавањето споровите 
помеѓу здравствените установи и комуналните заед-
ници на социјалното осигурување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 27 февруари 1968 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 28 февруари 1968 година. 

У . бр. 15 
28 февруари 1968 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА РЕШАВАЊЕТО СПОРОВИТЕ 
ПОМЕЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И КО-

МУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО 
О С И Г У Р У В А Њ Е 

Член 1 

Во член 4 по став 2 се додава нов став 3 к а ј 
гласи: 

„Барањето од .претходниот став се поднесува во 
срок од 8 дена по истекот на срокот даден со пос-
ледната понуда на една од договорните страцки* 

Сегашниот став 3 станува нов став 4. 

Член 2 

Во член 6 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Одлуката на арбитражниот совет може да го 

обврзе фондот на здравственото осигурување само 
во рамките на вкупните средства што според утвр-
дените стопи ќе се реализираат за потребите ш 
здравствената заштита". 

Член 3 

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

62. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана па 
28 февруари 1968 година, .донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Се дава согласност на Одлуката за плаќање 

придонеси за социјално осигурување за определени 
категории осигуреници, што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на СР Македонија, на седни-
цата одржана на 14 декември 1967 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 17 
29 февруари 1968 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

63. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
28 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС З А 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ДРЖАВЈАНИ КОИ СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН ОД-

НОС ВО СТРАНСТВО 

I 

Се дава согласност на Одлуката за височината 
на посебниот придонес за здравствено осигурување 
на членовите на семејствата на југословенските 
државјани кои стапиле во работен однос во стран-
ство, што ја донесе Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците 
на СР Македонија, на седницата одржана на 14 де-
кември 1967 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 18 
29 февруари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Басилев, е. р. 
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64. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ ' 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
28 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИД-
СКО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ 
ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за отопите на 

додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на трошоците за инвалид-
ско осигурување што го надминуваат определениот 
просек на трошоците на тоа осигурување за 1968 
година, што ја донесе Собранието на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работниците 
на СР Македонија, на седницата одржана на 14 
декември 1967 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 19 Претседател 

29 февруари 1968 година на Собранието на СРМ, 
Скопје Мито Хаџи Басилев, е. р. 

65. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
28 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПИТЕ ЗА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕ-
СРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД 
ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за отопите на 

додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените трошоци на 
инвалидското осигурување кои произлегуваат од 
поголема опасност од несреќа на работа или од за-
болување од професионална болест за 1968 година, 
што ја донесе Собранието на Републичката заед-
ница за социјално осигурување на работниците на 
СР Македонија, на седницата одржана на 14 де-
кември 1967 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 20 

29 февруари 1968 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

бб. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
28 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И 
СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 

1968 ГОДИНА 
I 

Се дава согласност на Одлуката за отопите на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување поради 
сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено 
траење и смалувањето на старосната граница за 
1968 година, што ја донесе Собранието на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на ра-
ботниците на СР Македонија, на седницата одржана 
на 14 декември 1967 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 21 

29 февруари 1968 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

67. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана на 
28 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ 
ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА ВО 1967 ГОДИНА ОД 
БРУТО ИЗНОСОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПО-
КРИВАЊЕ ДЕФИЦИТОТ НА ФОНДОТ НА ИНВА-

ЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ . 
УТВРДЕН СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 1967 ГОДИНА 
т 

Се дава согласност на Одлуката за користење 
дел од средствата издвоени за сигурносна резерва 
во 1967 година од бруто износот на личните доходи 
за покривање дефицитот на фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување утврден со заврш-
ната сметка за 1967 година, што ја донесе Собра-
нието на Републичката заедница за социјално оси-
гурување на работниците на СР Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 декември 1967 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 22 Претседател 

29 февруари 1968 година на Собранието на СРМ, 
Скопје Мито Хаџи Насилен, е. р. 
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68. 
Врз основа на член 22 став 2 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собра-
нието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на работниците — Скопје, на седни-
цата одржана на 27. февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА ПЕНЗИО-

НЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

I 
Во Одлуката за користењето на средствата на 

Фондот за станбени потреби на пензионерите и 
инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/66), по точката IV се додава нова точка IV а, 
која гласи: 

„ГУа. Средствата на фондот од точката I може 
да се даваат како кредити за изградба, купување 
или адаптација на станови во сопственост на пен-
зионери и инвалиди на трудот најмногу до износот 
20.000.— динари, со срок на враќање од најмногу 
30 години и со камата од 2°/о годишно". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-653/1 

27 февруари 1968 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 

69. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основ-

ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во врска 
со членот 97 став 1, 2 и 4 и членовите 98 и 99 од 
Основниот закон за пензиското осигурување („Сл. 
лист на СФРЈ" бр. 51/54, 56/65, 14/66, 1/67, 31/67 и 
54/67) член 6 од Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 54/67) и член 5 од 
Основноит закон за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66 и 1/67), Со-
бранието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на работниците Скопје, на седницата 
одржана на 27. февруари 1968. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВА-
ЛИДНИНИТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕ-
ГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШО-

ЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1967 ГОДИНА 

I 
Старосните, инвалидските и семејните пензии 

без заштитниот додаток се зголемуваат 6,6%. 
Зголемувањето на пензиите од претходниот став 

не им припаѓа на уживателите на пензии (ста-
росни, семејни и инвалидски): 

1) чии пензии се определени од пензискиот ос-
нов во кој влегле и личните доходи остварени во 
1967. година како последна година на осигурувањето; 

2) чии пензии се определени од пензискиот ос-
цов во кој влегле и личните доходи остварени во 
1966. година како последна година на осигурува-
њето, а поранешните лични доходи се пресметани 

со примена на валоризационите коефициенти утвр-
дени во 1967. година според нивото на личните до-
ходи од 19бб. година. 

II 
Ивалиднините добиени по основ на телесно ош-

тетување како последица на несреќа на работата 
или професионална болест и додатокот за помош и 
нега остварени по основ на инвалидското осигуру-
вање до 31. декември 1967. година се зголемуваат 
за 6,6%. 

Износот на инвалиднините и додатокот за по-
мош и нега што ќе се остварат од 1. јануари 1968. 
година наваму не може да биде помал од износот 
на тие примања утврден со оваа одлука. 

I II 
Како основ за определување зголемувањето од 

точка I и II од оваа одлука се зема износот на 
пензијата, инвалиднината и додатокот за помош и 
нега што му следувал на уживателот на пензиското 
примање за месец декември 1967. година. 

IV 
На пензиите зголемени според одредбите на 

оваа одлука се додава незголемениот износ за заш-
титниот додаток. 

Ако вкупниот износ на зголемената пензија и 
заштитниот додаток го надмине утврдениот грани-
чен износ на најниското пензиско примање, заштит-
ниот додаток се намалува за соодветен износ или 
се укинува. 

V 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и 

додатокот за помош и нега според одредбите на оваа 
одлука припаѓа од 1. јануари 1968. година. 

VI 
Повеќе уживатели на семејни пензии по едно 

решение се сметаат како еден уживател при опре-
делувањето на зголемувањето на пензиите според 
одредбите на оваа одлука. 

VII 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и до-

датокот за помош и нега за кои решение за пра-
вото на соодветното пензиско примање е донесено 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
ќе се изврши од Групата за исплата на пензиите 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
по службена должност, без донесување на посебни 
писмени решенија. 

Ако уживателот на пензиското примање од 
претходниот став бара писмено решение за зголе-
мувањето на примањето, барањето се поднесува до 
надлежниот комунален завод за социјално осигу-
рување, кој е должен да му издаде на барателот 
такво решение. 

Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и 
додатокот за помош и нега според одредбите на оваа 
одлука на уживателите на кои решение за пра-
вото на соодветното пензиско примање ќе им биде 
донесено по влегувањето во сила на оваа одлука ќе 
се врши со решението за правото на пензиското 
примање. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-652/1 

27. февруари 1968. година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 
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70. 
Врз основа на член 35. став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), а во 
врска со членот 31 од Основниот закон за пензи-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ "бр. 
51/64, 56/65, 14/66, 1/67 и 54/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седмицата одржана 
на 27. февруари^ 1968. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА 
ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ 
ПЕНЗИЈА 

I 
Највисокиот износ на пензискиот основ од-

носно личниот доход од кој може да се определи 
пензија според Основниот закон за пензиското 
осигурување и Основниот закон за инвалидското 
осигурување се определува во височина од 2.550 
динари. 

II 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за определување на 
највисокиот износ на пензискиот основ од кој мо-
же да се одреде ли пензија според Основниот закон 
за пензиското осигурување „Службен весник на 
СРМ" бр. 6/65) и Одлуката за измена на Одлу-
ката за определување највисокиот износ на пен-
зискиот основ односно личниот доход од кој може 
да се определи пензија („Службен весник на СРМ" 
бр. 13/67). 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува за определување на пензиите што ќе 
се остваруваат од 1. јануари 1968. година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-640/1 
27. февруари 1968. година 

С к о п ј е 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 

71. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот заке« за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), а во 
врска со членот 35 став 4 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67 и 54/67), Собранието на 
Рецубличката заедница на социјалното осигурува-
ње на работниците — Скопје, на седницата одр-
жана на 27. февруари 1968. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ 
ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМА-
ЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК 
И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КО-
РИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВО НА ТОЈ ДОДАТОК 

I 
Во точката П од Одлуката за граничниот из-

нос на најниското пензиско примање, за износот 
на заштитниот додаток и другите услови за обез-
бедување, користење и губење право на тој дода-
ток („Службен весник на СРМ" бр. 8/67), изно-
сот „250 динари" се заменува со „270 динари". 

И 
Определувањето на новиот износ на заштит-

ниот додаток на корисниците на тој додаток зате-
чени како такви -на 1. јануари 1968. година, според 
претходната точка ќе се изврши од Групата за 
исплата на пензиите на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување — Скопје по службена дол-
жност, без донесување на посебни писмени реше-
нија. 

Ако уживателот на заштитниот додаток од 
претходниот став сака да добие писмено решение 
за определување новиот износ на заштитниот до-
даток, должен е да поднесе барање за тоа до над-
лежниот комунален завод за социјално осигурува-
ње, кој ќе му издаде на барателот такво решение. 

III 
Со влегувањето во оила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за измена на Одлуката 
на граничниот износ на најниското пензиско при-
мање за износот на заштитниот додаток и другите 
услови за обезбедување, користење и губење пра-
во на тој додаток („Службен весник на СРМ" бр. 
13/67). 

IV 
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 1968. година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-641/1 
27. февруари 1968. година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

При Општинскиот суд Скопје I се води постап-
ка за докажување на загубена диплома за завр-
шен шестомесечен курс за квалификуван угости-
телски работник-келнер во учебната 1958/59, година 
во Скопје, на име Зоран Наумчев Тофиљ"овски, ул, 
„Косовска" бр. 3, Горче Петров, Скопје. 

Се поканува секое лице што ја .поседува или 
нешто знае за изгубената диплома да соопшти на 
овој суд во срок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРЖ". 

Од Општинскиот суд во Скопје, I, Р. бр. 1161/67 
од 6. II. 1968 година. . (12* 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Митревска Панда од е. Чумово, сега во. Прилеп, 

ул. „Димитар Влахов" бр. 3, поднесе тужба до овој 
суд за развод на бракот против Митревски Мето-
дија од Прилеп, ул. „Моша Пијаде" бр.. 1-г, а сега 
со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Методија е со непознато ме-
сто на живеење, се поканува во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му се одреди застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 31/66. (13) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП. . . - " 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште през 
учебната 1940/41 година на име Бумбароски Б. Ду-
шан, од е, Големо Коњари, Прилепско, 
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Се поканува секое лице што го нашло ил'и ќе 
го најде горенаведеното свидетелство, да јави нп 
овој суд во срок од 3 месеци по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 960/67. 
(14) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на установите на 21. VII. 1967 
година, страна 166, реден број 1 е запишана под на-
зив: Основна заедница на образованието и воспи-
тувањето за подрачјето на Општината Струмица, 
со седиште во Струмица. 

Заедницата на образованието се занимава со 
следните дејности: 

— се грижи за обезбедување на средствата за 
вршење дејности на образованието и воспитување-
то утврдени со програмата на заедницата на обра-
зованието; 

— управува со средствата на образованието што 
и припаѓаат; 

— определува критериуми и мерила за распре-
делба на средствата за образованието и врши рас-
пределба на тие средства по одделни образовно-
воспитни дејности; 

— соработува со други заедници на образова-
нието; 

— дава мислење за основање нови установи за 
образование и воспитување, чија дејност ќе се ф и -
нансира од средствата на заедницата на образова-
нието; 

— соработува со општествено-политичките за-
едници и работните организации во донесувањето 
на плановите и програмите за развиток на обра-
зованието и воспитувањето во утврдувањето на по-
требите од стручни кадри и во други прашања од 
значење за развитокот на образованието и воспиту-
вањето; 

— врши и други работи определени со закон и 
Статутот. 

Заедницата на образованието е основана од Ос-
новачкото собрание, согласно чл. 17 од Законот за 
финансирање на образованието и воспитувањето 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/67). 

Претседател на Заедницата на образованието е 
Томе Николов, професор при Средното-земјоделско 
училиште — Струмица. 

Потпишувањето на Заедницата, сметките и си-
те акти ќе го врши Томе Николов, професор. 

Конституирањето на Заедницата е извршено 
на 26. V. 1967 година. 

Впишувањето на Основната заедница на обра-
зованието и воспитувањето е извршено во региста-
рот врз основа пријавата на претседателот на Ос-
новната заедница и одлуката бр. 1 од 20. V. 1967 
година за основање на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 32/67. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 562, стра-
на 315, книга Ш е запишана под назив: Земјодел-
ска опитна станица во Кавадарци. Предмет на ра-
ботењето на Земјоделската опитна станица е: да 
ги изучува ратарските култури и да предлага мер-
ки за нивното унапредување, да создава нови сор-
ти и по деталното испитување да ги препорачува на 
производителите, да врши преглед апробација на 
семенски посеви на територии ата на Репуб инката, 
да врши испитување и ана пиза на квалитетни^ 
својства на семенскиот материјал, да произведува 
семенски материјал од сите поле де леки култури, да 
работи на заштита т̂ а растенијата и да врши здрав-
с т в е н контрола, ла организира производство на 
пгп ед рл ски култури кат индивидуални производи-
тели преку создавање разни вицови кооперации, да 
врши услуги од земјоделски карактер ка ј индиви-
дуалниот ц социјалистичкиот сектор, да ги обезбе-

дува индивидуалните производители со репродук-
циони материјали, како и да го преземаат вишокот 
на нивните производи заради пласирање на паза-
рот и да произведува земјоделско-!радинарско про-
изводство. 

Земјоделската опитна станица е основана со 
одлуката број 01-842 од 28. X. 1967 година на работ-
ничкиот совет на Институтот за масло дај ни кул-
тури — Кавадарци со поделба на истиот на две 
работни организации под назив: Земјоделска опит-
на станица — Кавадарци и Земјоделско стопанство 
„Слога", село Манастирец. 

В.д. директор е Јованов Игов Ристо. 
Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 

раздолжуваат во границите на овластувањето Јо-
ванов Игов Ристо, в.д. директор, и ѓорѓиева Загорка, 
книговодител. 

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

106 од 20. ХП. 1967 година. (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 56,2, стра-
на 315, книга Ш е запишано следното: Земјоделска-
та опитна станица — Кавадарци е конституирана 
на 3. XI. 1967 година, согласно записникот од одр-
жаната седница на 3. XI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр, 105 од 20. ХП. 1967 година. (18}) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 11. ХП. 1967 
година, рег. бр. 10/66, е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Институтот за тутун во Прилеп 
и гласи: „Југо-тутун" — здружено претпријатие — 
Скопје, организација во состав на Институтот за 
тутун — Прилеп. 

Скратениот назив гласи: „Југо-тутун" — здру-
жено претпријатие — Скопје, Институт за тутун 
— Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-8/59 од 12. X. 1967 година, од Здруженото 
претпријатие „Југотутун" — Скопје — Советот на 
Институтот во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
47/67. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 271, стра-
на 107, книга П е запишано следното: Досегашниот 
потписник на Техничката секција за уредување на 
порои, патишта и улици — Тетово инженер Сте-
вица Божиновски е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов в.д. директор на Техничката секција за 
уредување на порои, патишта и улици — Тетово е 
назначен Илија Јонузи, кој истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Душан Мишиќ и Ратка Ценовска, сметано од 16. 
XI. 1967 година. 

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

39 од 19. ХП. 1967 година. (384) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 1014, страна 25, книга V, е запишана под 
фирма: Работна организација „Славеј", е. Виница 
— Претставништво и складиште во Скопје, ул. 
„Загребачка", б. б. барака. Предмет на работењето 
на претставништвото е: промет, купопродажба на 
големо и мало со опрема, градежни материјали, ин-
дустриски стоки, репроматеријали, сточарско-живи-
нарски производи, сточна храна, ситен и крупен до-
биток, живинарство и рибарство. 



ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

72. 
Врз основа на член 76 став 3, член НО став 2 и 

член 186 став 2 од Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52'66 и 
12/67), Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Скопје, 
на седницата одржана на 14 декември 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
За определени категории осигуреници придоне-

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

1. За домашните помошнички и другите работ-
ници запослени к а ј приватни работодавци, доколку 
придонесот од личен доход од работен однос и при-
донесот за образование им е определен во пауша-
лен износ, по отопите на придонесот за социјално 
осигурување определени за работниците пресметан 
на нето личен доход утврден со договор за работа. 

2. За работниците на неплатено отсуство до 
30 дена по отопите на придонесите за социјално 
осигурување определени за работниците пресмета-
ни на аконтација га на личниот доход на работни-
кот остварена во месецот пред почетокот на корис-
тењето на неплатеното отсуство. 

3. За странските држав јани во служба на ме-
ѓународни организации и установи, странски ди-
пломатски и конзуларни претставништва или во 
лична служба на странски држав јани кои уживаат 
дипломатски имунитет, доколку здравствено се оси-
гурени по меѓународен договор или се колективно 
доброволно здравствено осигурени врз основа на 
член 19 точка 4 од Основниот закон за здравственото 
осигурување („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62 и 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 15/65, 29/66, 
52/66 и 23/67), придонесот за здравственото осигу-
рување се определува во постојан месечен износ од 
97,00 динари. 

4. За лица во работен однос запослени со ра -
ботно време покусо од половина од полното работно 
време пропишано за работи на кои тие работат, 
придонесот за здравственото осигурување се опре-
делува во постојан месечен износ од 4,00 динари и 
за инвалидско и пензиско осигурување од 8,00 ди-
нари. 

5. За лица запослени како уживатели на ста-
росна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж 
од 40 години (мажи) односно 35 години (жени) или 
соодветен стаж што се смета како полн пензиски 
стаж, придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување се определува во постојан месечен износ 
од 8,00 динари. 

И 
Придонесите од претходната точка ќе се пре-

сметуваат и уплатуваат според одредбите на членот 
139 од Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување. 

Доколку придонесите за социјално осигуру-
вање се уплатуваат за време покусо од еден месец, 
за секој календарски ден во соодветниот период се 
плаќа по 1/30 од пресметаниот и определениот ме-
сечен износ на придонесите. 

III 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да в а ж и одлуката за постојаните основици 
за пресметување и плаќање на придонесите за со-
цијално осигурување и придонесот за додаток на 
деца и за придонесите во постојани износи за од-
делни категории осигуреници и Одлуката за придо-
несите за социјалното осигурување на лица во ра-

ботен однос осигурени само за случај на повреда 
или болест предизвикана со несреќа на работа или 
заболување од професионална болест („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/66). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1968 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-3356/1 

14 декември 1967 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, е. р. 

73. 
Врз основа на член 134 став 4 од Основниот за -

кон за организација и финансирање на социјално-
то осигурување („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје, на седницата одржана на 14 
декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ ДРЖАВЈАНИ КОИ СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН 

ОДНОС ВО СТРАНСТВО 

I 
Обврзниците — југословенски држав јани кои 

стапиле во работен однос во странство по основ на 
меѓународен договор или по одобрение на надлежен 
орган, а здравствено се осигурени к а ј странскиот 
носител на осигурувањето во смисла на член 14 
став 2 и 3 од Основниот закон за здравственото 
осигурување („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62 и 
53/62 и „Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 15/65, 29/66, 
52/66 и 23/67) плаќаат посебен придонес за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесното се-
мејство кои живеат во Југославија во постојан ме-
сечен износ од 17,50 динари по еден член на семеј-
ството. 

II 
Придонесот од претходната точка се плаќа од-

напред во полза на собирната сметка на комунал-
ниот завод за социјално осигурување односно ф и -
лијалата на комуналниот завод за социјално оси-
гурување, за сметка на комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците на чие 
подрачје членовите на семејствата имаат постојано 
место на живеење. 

III 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да в а ж и Одлуката за височината на по-
себниот придонес за здравствено осигурување на 
членовите на семејствата на југословенските држав-
јани кои стапиле во работен однос во странство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/66). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ј а -
нуари 1968 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-3358/1 

14 декември 1967 година 
Скопје Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 
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74. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 

став 3 и член ИЗ од Основниот закон за организа-
ција и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66 и 12/67), Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците — 
Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУ-
ВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИ-
ТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА 

Додатен придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување, што служи за покривање на трошоците 
на инвалидското осигурување што го надминуваат 
определениот просек на трошоците на тоа осигу-
рување во 1968 година плаќаат сите работни орга-
низации опфатени со оваа одлука внатре во гран-
ки, групи односно подгрупи на дејности предви-
дени со Одлуката за определување гранки, групи 
односно подгрупи на дејности во кои може да се 
определи додатен придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување за покривање на трошоците за 
инвалидското осигурување и утврдување на кри-
териумите з а . определување височината на придо-
несот („Службен весник на СРМ" бр. 42/65, 38/66 
и 41/67). 

I I 
Врз основа на критериумите определени со 

Одлуката спомената во претходната точка, дода-
тен придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање во определена височина за 1968 година ќе 
плаќаат следниве организации: 

Шифра на 
стопанска- Организација 
та дејност 

1. Во височина од 0,20% 
116 — 40 Ф-ка за огноотпорни материјали „Сили-

ка" — Гостивар 
116 — 50 Ф-ка за порцелан „Борис Кидрич" — Т. 

Велес 
117 — 61 Автопретпријатие „И Октомври" — 

Скопје 
121 — 20 Керамичка ф - к а „Еленица" — Струмица 
121 — 20 Ф-ка за ќерамиди и тули со погон за 

градежи „Пролетер" — Виница Маке-
донска 

121 — 20 Ф-ка за тули и ќерамиди „Славец" е. 
Арбиново 

122 — И Ш И К „Страшо Пинџур" — Кавадарци 
122 — 21 ДИП „Црн Бор" — Прилеп 
122 — 21 ШИК „Јелак" — Тетово 
123 —10 Ф-ка за производство на лепенки, хар-

тиска и картонска амбалажа „Комуна" 
— Скопје 

127 —10 „Жито Македонија" — филијала Гости-. 
кар 

127 — 50 Ф-ка за производство на чоколади, в а ф -
ли и бонбони „Европа" — Скопје 

129 — 10 Претпријатие за обработка на тутун — 
Штип 

129 —10 Тутунов комбинат Македонски Брод 
129 10 Тутунов комбинат — Струга 
129 —10 Претпријатие за обработка на тутун — 

Тетово 
211 — 11 З И К „Црвена ѕвезда" — Штип 
211 — 18 ЗС „Мирче Ацев" — е. Логово, Прилеп-

ско 

211 — 30 3 3 „Малина" — Крива Паланка 
211 — 30 3 3 „Младост", е. Чашка — Т. Велешко 
211 — 30 3 3 „Вардар" — е. Брвеница — Тетовско 
211 — 30 3 3 „Бистра" е. Галичник — Гостивар-

ско 
412 — 21 Градежно претпријатие „Маврово" — 

Скопје со сите градилишта во Републи-
ката 

ЗИ — 10 ШС „Галичица" — Охрид 
515 —10 Претпријатие за јавен превоз на стоки 

и патници „Транспорт" — Битола 
515 — 20 Околиска управа за патишта — Скопје 
611 —13 Трговско претпријатие „Центроколони-

јал" — Скопје 
611 —14 Трговско претпријатие „Овче Поле" — 

Скопје 
611 — 23 Трговско претпријатие „Технометал Маке-

донија" импорт — Скопје 
611 — 30 Трговско претпријатие „Охридски Мага-

зин" — Охрид 
612 — 27 Трговско претпријатие за промет со кожи 

и волна „Стококоп" собирен центар — Т. 
Велес 

613 — 20 Трговско претпријатие „Стокопромет" — 
експорт-импорт" — Скопје 

620 —11 Хотелско претпријатие „Македонија Ту-
рист" — Скопје 

724 — 70 Претпријатие за изработка на офицерска 
и цивилна облека „2^ Декември" — Скопје 

724 — 80 Индустриско претпријатие за производ-
ство на персиски килими, шамии и кон-

фекција „Пролетер" — Гостивар 
724 — 80 Претпријатие за производство и промет 

на сите видови ќилими и народни рако-
творби „Вера Пазевенска" — Кратово 

727 — 50 ИНЗАП — Прилеп 
812 — 30 Комунално претпријатие за градска чис-

тота — Скопје 
2. Во височина од 0,25% 

120 — 51 Ф-ка за сапун „Цветан Димов" — Скопје 
122 — 11 ШИК „Јавор" — Гостивар 
124 — 60 Текстилна ф - к а „Пелиеѓер" — Битола 
127 —10 „Жито Македонија" — филијала Битола 
127 —10 „Жито Македонија" — филијала Т. Велес 
127 —10 „Жито Македонија" — филијала Охрид 
128 —10 Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
311 —10 Шумско производно претпријатие „Јабла-

ница" — Струга 
412 —10 Градежно претпријатие „Бетон" — Скопје 

со сите градилишта во Републиката 
611 —13 Трговско претпријатие „Прехрана" — Б и -

тола 
612 — 26 Трговско претпријатие „Отпад" — Скопје 
620 — 20 Угостителско претпријатие „Пелистер" — 

Скопје 
620 — 30 Угостителско претпријатие „Метропол" — 

Скопје 
620 — 30 Угостителско претпријатие „Меркез" — 

Скопје 
740 —10 Градежно занаетчиско претпријатие 

„Дримкол" е. Вевчани — Струшко 
812 — 30 Претпријатие за градска чистота „Чис-

тота" — Куманово 
915 — 20 Клиника за детски болести — Скопје 

3. Во височина од 0,30% 
117 — 52 Претпријатие за поправка на коли и ло-

комотиви — Титов Велес 
121 — 20 Индустриско претпријатие за градежни 

материјали „Вардар" — Гостивар 
122 — 21 Дрвен комбинат „Караорман" — Струга 
124 — 20 Работна заедница за памучни ткаенини 

„Македонка" — Штип 
129 —10 Претпријатие за откуп, производство, об-

работка и продажба на тутун — Битола 
129 —10 Тутунов комбинат — Куманово 
211 —11 З К „Вардар" — Градско 
211 — 13 З И К „Црвена Звезда" погон ЗСС „Млеч-

на" — Пехчево 
211 — 30 3 3 „Гоце Делчев" е. Возарци — Т. Велешко 
211 — 30 3 3 „Ванчо Трајков" — Пробиштип 
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311 — 10 
412 —10 

412—10 

611 — 22 

612 — 22 

613 — 20 

916 — 40 

111 — 40 

1 1 6 — 1 8 

116—18 

124 — 72 
127 — 10 

129 — 10 
129 — 10 

131 — 10 
211 — 30 
211 — 30 
211—30 

211 — 30 
412 — 21 
611 — 18 

612 — 22 

620 — 30 

724 — 60 
724 — 80 

915 — 70 

111 — 10 

122 — 21 

124 — 60 

124 — 81 

125 — 13 
127 — 10 
211 — 12 
213—18 

412 — 10 
412 — 21 

611 — 13 

611 — 23 

620 — 20 

740—10 

812 — 50 

915 — 20 

124 — 30 

127 — 10 
127 — 87 

ШИК „Копачка" — Кичево 
Градежно проектантско претпријатие „Љу-
ботен" — Тетово 
Градежно претпријатие „Прилепец" — 
Прилеп 
Трговско претпријатие „Интерпромет" — 
Скопје со сите стоковни куќи во Скопје 
Трговско претпријатие на големо и мало 
„Југотекстил" — Скопје 
„Македонија" — увоз-извоз на тутун — 
Скопје 
Заштитна работилница „Светлост" — 
Скопје 
4. Во височина од 0,35% 

„Електро Македонија" Скопје дистрибути-
вен и производен погон — Прилеп 
Рудници за талк „Димче Мирчев" — Т. 
Велес 
Рудници за неметали „Огражден" — Стру-
мица 
Конфекциона ф - к а „Прогрес" — Скопје 
„Жито Македонија" — филијала Кума-
ново 
Тутунов комбинат Прилеп 
Претпријатие за обработка на тутун — 
Кочани 
Биро за рударски истражувања — Битола 
3 3 „Ран Производ" — Куманово 
3 3 „Иднина" е. Стојаково Гевгелиско 
3 3 „Кочо Рацин" е. Лазарополе Гостивар-
ско 
3 3 „Прогрес" — Ѓ. Петров — Стоите 
Гоадежно претпријатие ..Ваодао" Скопје 
Трговско претпријатие „Вардар" — Него-
тино 
Трговска работна организација „Скопски 
Магазин" — Скопје 
Угостите тг еко претпријатие „Интернацио-
нал" — Т. Велес 
Конфекција „Солидарност" — Прилеп 
Претпријатие за изработка на јоргани, ду-
шеци и шамии „Слога" — Скопје 
Медицински центар — Струга 
5. Во височина од 0,45°/о 
Електропретпријатие „Маврово" — Гости-
вар 
ДИП „Треска" — Скопје со сите погони 
во републиката 
Ф-ка за чорапи и трикотажа „Црвена 
Звезда" — Скопје 
Претпријатие за изработка на сите видо-
ви ќилими и домашни ракотворби „Маке-
донски фолклор" — Скопје 
Ф-ка за кожи „Борис Кидрич" — Битола 
„Жито Македонија" — филијала Тетово 
ЗС „Гевгелиско Поле" — Гевгелија 
Претпријатие за доградба и искористува-

ње на мелиоративен систем „Липково" — 
Куманово 
Градежно претпријатие „Кораб" — Дебар 
Градежно претпријатие „Гранит" — Скопје 
со сите градилишта во републиката 
Трговско претпријатие за колонијални 
прехранбени стоки на големо и мало „Де-
ликатес" — Тетово 
„Караорман" Скопје сервис за градежни 
материјали 
Угостителско претпријатие „Бисерка" — 
Куманово 
Градежно услужно претпријатие „Ремонт" 
— Скопје 
Комунално производно претпријатие „Пар-
кови и Зеленило" — Скопје 
Специјална болница за ТБЦ Јасеново — 
Т. Велешко 
6. Во височина од 0,55% 
Волнарски комбинат „ТЦ Мерџан" — Те-
тово 
„Жито Македонија" — филијала Скопје 
Ф-ка за црвен пипер „Витаминка" Прилеп 

211 —12 ЗС „11 Октомври" е. Гнеотино — Битолско 
213 —11 Водна заедница „Полог" — Тетово 
213 —? 18 Здружено водостопанско претпријатие 

„Брегалница" — Кочани 
412 —10 Градежно претпријатие „Вардар" — Него-

тино 
412 —10 Градежно претпријатие „Козјак" — Ку-

маново 
611 —12 Трговско претпријатие „Малина" — Ти-

тов Велес 
612 — 25 Трговско претпријатие „Огрев" — Скопје 
725 — 40 Занаетчиско чурчиско претпријатие „Д. 

Митрев" Т. Велес 
812 — 80 Управа за комунални објекти — Битола 

7. Во височина од 0,80% 
115 —18 Рудници и индустрија за хром, антимон 

и арсен „Радуша" — Т. Петров, Скопје 
116—13 Рудници за неметали „Сплете" — Кратово 
121 — 20 Ф-ка за ќерамиди „Киро Чучук" — Ти-

тов Велес 
124 — 20 Свилаг»ски комбинат „Нонча Камишова" 

— Т. Велес 
127 —10 „Жито Македонија" — филијала Поилеп 
127 — 31 ИПК „Конзерваекспорт" погон „Вардар" 

— Скопје 
211 —11 З И К „Скопско Поле" — Скопје 
211 — 11 З К „Повардарие" — Неготино 
211 — 12 ЗС „Градинар" Охрид 
211 —18 Лозарско претпријатие „Лозар" — Титов 

Велес 
211 — 30 ЗС „Острово" — Скопје 
213 —11 Водна заедница „Вруток" — Гостивар 
ЗИ — 10 ШС „Караџица" — Скопје 
412 — 23 Ж Т П — Скопје — градежен погон за одр-

жување на пруги во експлоатација — 
Скопје со сите секции во републиката 

511 —10 Ж Т П — Скопје со сите секции во репу-
бликата освен градежниот погон 

727 — 50 Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" — Скопје 

770 — 20 Комунално стопанско претпријатие Тетово 
8. Во височина од 0,90% 

115 —12 Рудници за олово и цинк „Злетово" — 
Пробиштип 

129 —10 Претпријатие за преработка на тутун „На-
да Бутникошарева" — Титов Велес 

129 —10 Т у т н о в комбинат „Благоја Деспотовски 
— Шовел" — Скопје со погони за обра-
ботка на цигари, откуп и обработка на 
тутун 

812 — 30 Управа за градска чистота Титов Велес 
812 — 30 Претпријатие за комунални услуги „Сер-

вис" — Гостивар 

I I I 
Работните организации кои запослуваат инва-

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

— 10% ако во просек запослуваат 1 инвалид на 
трудот на 71 до 100 активни осигуреници; 

— 15% ако во просек запослуваат 1 инвалид на 
трудот на 51 до 70 активни осигуреници; 

— 20% ако во просек запослуваат 1 инвалид на 
трудот до 50 активни осигуреници. 

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

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

Намалените стопи на додатниот придонес спо-
ред став 1 од оваа точка се применуваат од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на бара-
њето за намалување на стопата на додатниот при-
донес. 
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IV 
Работните организации опфатени со оваа одлука 

кои во текот на 1968 година ќе ја променат својата 
дејност ((шифрата), додатниот придонес ќе го пла-
ќаат според стопите определени за дејноста по која 
биле регистрирани во 1967 година. 

За работните организации опфатени со оваа од-
лука кои во 1968 година ќе се интегрираат, висо-
чината на стопата на додатниот придонес ќе ја опре-
дели комуналниот завод за социјално осигурување, 
со тоа што таа не може да биде поголема од најви-
соката стопа определена за интегрираните органи-
зации. 

V 
Основицата за пресметување и плаќање на до-

датниот придонес по оваа одлука ја сочинува вкуп-
но исплатениот личен доход согласно член 6 од 
Правилникот за утврдување на основиците и за 
начинот на пресметувањето и плаќањето на придо-
несите за социјално осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" број 1/66 и 11/67). 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-3359/1 

14 декември 1967 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Митанова, е. р. 

75. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 112 

точка 3 и член ИЗа став 1 од Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 29/66 
52/66 и 12/67), Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците — Ско-
пје, на седницата одржана на 14 декември 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕ-
СРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД 
ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува бројот на разре-

дите во кои, зависно од степенот на опасноста од 
настапување инвалидност или телесно оштетување 
поради несреќа на работа или заболување од про-
фесионална болест, се распоредуваат работните ме-
ста, критериумите за распоредување на работните 
места во разреди и стопите на додатниот придонес 
за одделни разреди на работни места. 

II 
Зависно од степенот на опасноста од настапу-

вање инвалидност или телесно оштетување поради 
несреќа на работа или заболување од професионал-
на болест, работните места се распоредуваат во 5 
разреди според следните критериуми: 

I разред — работни места каде бројот на по-
вредените лица на 100 запослени на определени ра-
ботни места изнесува од 3 до 20; 

II разред — работни места каде бројот на по-
вредените лица на 100 запослени на определени 
работни места изнесува од 21 до 40; 

III разред — работни места каде бројот на по-
вредените лица на 100 запослени на определени 
работни места изнесува од 41 до 60; 

IV разред — работни места каде бројот на по-
вредените лица на 100 запослени на определени 
работни места изнесува од 61 до 80, и 

V разред — работни места каде бројот на по-
вредените лица на 100 запослени на определени 
работни места изнесува од 81—100. 

III 
Според утврдените критериуми во претходна-

та точка, работните места се распоредуваат во раз-
реди и тоа: 

I — Разред 
1. Ауто-бравари 
2. Ауто-лимари 
3. Армирачи 
4. Блоководачи 
5. Бетонирци 
6. Дупчари (бушачи) 
7. Борвери 
8. Вложувачи на основа -
9. Возачи-шофери 

10. Варџии 
11. Винарски работници 
12. Возоводители на парни и моторни локо-

мотиви 
13. Возачи на машина за косматање 
14. Влачари 
15. Водители на пом. водители на печки 
16. Галванизери 
17. Гумари 
18. Глазирани на садови 
19. Глазирани на плочки 
20. Дотурачи на граѓа 
21. Емајл ирци 
22. Електромонтери ' 
23. Заварувачи 
24. Ѕидари 
25. Кондуктери 
26. Контролори на опеки 
27. Кршачи на стакло 
28. Кочничари 
29. Корпари на жичара 
30. Кршачи на каменка 
31. Кројачи на лице со машина во чевларска 

индустрија 
32. Калионичари . 
33. Кајловачи на глазер машина 
34. Клесари на камен 
35. Катранџии во керамичка иднустрија и др. 
36. Класери на вар 
37. Ливци 
38. Ложачи на парни и индустриски котлови 
39. Лепачи на амбалажа 
40. Ливци на садови 
41. Листичари 
42. Машинбравари -
43. Металостругари ' " -
44. Машинисти 
45. Мо леро-бојадисувани ' * - . . . 
46. Млинари на руда 
47. Монтери 
48. Моделари 
49. Маневристи 
50. Подмачкувачи на коли 
51. Магационери 
52. Монтери на готови производи во дрв. инд. 
53. Мотачи на филтери 
54. Надзорници на скретници во рудник 
.55. Надзорници — рудари 
56. Одделенски водачи 
57. Општи — транспортни работници 
58. Оштрачи на пили 
59. Одделенски мајстори во текстилна _ инду- . 

стрија 
60. Пакувани на готова роба 
61. Печачи 
62. Пунктери 
63. Припремани на сировшш 
64. Прегледани 
65. Пакувани на цигари . п . , 
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66. Помошник шкробилец 
67. Перачи на коли 
68. Послужувач на машина за унакрсно намо-

тување 
69. Подмазувачи на коли 

. 70. Послужувач за чистење на колења 
71. Паркирачи на коли 
72. Послужувач на парилник 
73. Испитувачи на коли 
74. Папучари 
75. Послужувач на жигери 
76. Предилки 
77. Послужувач на флаери 
78. Полирачи 
79. Печачи на опеки 
80; Полнач на размоливачи 
81. Послужувач на сушилен цилиндер 
82. Послужувач на вилф 
83. Послужувач на карди 
84. Пресувач на хидраулична преса 
85. Предилки 
86. Пр&еувач на зидни плочки 
87. Полнувач на филтери 
88. Полнувач на бубњеви 
89. Пасажер на печки 
90. Прибирач на руда 
91. Послужувачи на троделна влачара 
92. Предачи со ракување на селефактор 
93. Пакување на феро легури 
94. Растезалки 
95. Ракувач на мешалица 
96. Работници на шпан-рам машина 
97. Работници на рачно чистење на сирова 

тканина 
98. Сортирање на опеки 
99. Сортирачи на цигари 

100. Чувари 
101. Снемалки 
102. Секачи 
103. Сортирачи на бисквити во неметална ин-

дустрија 
104. Сортирачи на влакна 
105. Уградувачи на плочки 
106. Сигналисти во рудници 
107. Сортирачи на силико-хром 
108. Сушари 
109. Техничари 
НО. Тесачи 
111. Тапетари 
112. Триажери 
ИЗ. Ткаачи 
114. Фрезачи 
115. Формери на каписли 
116. Ферментатори 
117. Формер на чинии 
118. Филтрувачи 
119. Чистачи на простории 
120. Чистачи на конци 
121. Чистачи на разбои 
122. Шлакери на стакло 
123. Шлајфери 
124. Шумари 
125. Шаржирачи на печки 
126. Шамотери 

II — Разред 
1. Амбалажер 
2. Алатничари 
3. Автомеханичари 
4. Апаратери 
5. Бајцераши 
6.. Багеристи 
7. Брусачи 
8. Брусачи на алати 
9. Вакум пресачи 

10. Витлачи 
11. Водачи на смоделска машина 
12. Гатеристи 
13. Гравери 
14. Дозери на вага 
15. Дозери — рачно и преса 

16. Декарбуризатори 
17. Дешаржирачи на голема парна печка 
18. Електричари 
19. Електро-механичари 
20. Изливачи на печки 
21. Изливачи на сулфити 
22. Изливачи 
23. Јамски и надворешни водачи на руда 
24. Копачи на руда 
25. Кроење на постава на чевларска индустрија 
26. Ковачи 
27. Работници на машински дигалки (кра-

нисти) 
28. Кантирачи 
29. Контролори на предиво 
30. Качари 
31. Лимари 
32. Лужачи 
33. Минери 
34. Мешачи на ајоих-мешалица 
35. Мајстори на фла јери 
36. Метрачи на ткаенини 
37. Машински столари ^ 
38. Манипуланти 
39. Отварачи на бали 
40. Поцинкувачи 
41. Помошни печатари 
42. Повикувачи 
43. Пернисти 
44. Пресачи на преси 
45. Патари 
46. Подмајстори на влајери 
47. Преместувачки 
48. Послужувачи на клало 
49. Полнители на пасти 
50. Работници а понделзек машина 
51. Работници на шприц-машина 
52. Работници на цинковање агли 
53. Рачни формери 
54. Реглеристи 
55. Ракувачи на бали 
56. Работници во кујна за бои 
57. Работници на електро-агрегатни печки 
58. Самостојни шкробилни мајстори 
59. Ракувачи на циркулари 
60. Стаклодувачи 
61. Слагач на пети 
62. Составување на лица од кожа 
63. Столари 
64. Сортирачи на граѓа 
65. Транспортери на предилница 
66. Фрлачи на руда 
67. Хагеристи 
68. Храначи на печки 
69. Штанцање на ѓон во чевларска индустрија 
70. Шмирглери 
71. Шпулери на машина за унакрсно премоту-

вање 
72. Шаржирачи на главна парна печка 

III — Разред 
1. Бренеристи 
2. Водач на мелцелезир машина 
3. Дозери на кисел тур 
4. Гумовање на ѓон во чевларска индустрија 
5. Калапери 
6. Мерач на јамска граѓа 
7. Мајстори на чистална во текстилна инду-

стрија 
8. Подмајстори на чистална во текстилна ин-

дустрија 
9. Мајстори на парна инсталација 

10. Оштрачи на ножеви 
И. Пол ирци 
12. Перачи на песок 
13. Парење на шкарт машина 
14. Работници на цвикување пети со .автомат 
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15. Работници — тесари 
16. Работници на арбрихтер 
17. Работници на хидраулична преса 
18. Работници шполтеристи 
19. Работници на хранење на машини во дрв-

на индустрија 
20. Работници — терџии 
21. Работници за поткуцување на пети 

IV — Разред 
1. Машинист, возач и извозач во рударствот 
2. Графичари 
3. Дотурачи н атрупци во дрвна индустрија 
4. Валионичари во рударството 
5. Додавачи на кисел тур 

V — Разред 
1. Водачи на туцколено 
2. Лепење на глен и бранзон 
3. Булдожеристи 
4. Водари за вар 
5. Монтери 
6. Граѓари во рудник 
7. Пеглање на чевли 
8. Подмајстори во ткаечници 
9. Транспортери на предиво 

IV 
Отопите на додатниот придонес за инвалидско 

и пензиско осигурување, кој служи за покривање 
на зголемените трошоци на инвалидското осигуру-
вање кои произлегуваат од поголема опасност од 
несреќа на работа или од заболување од професио-
нална болест поради работење на работни места 
односно работи каде што постојат услови и окол-
ности што ја зголемуваат опасноста од настапување 
инвалидност или телесно оштетување на работни-
кот, се определуваат зависно од разредот во кој 
работното место е разврстено и изнесува за: 

I разред 0,'20 
II разред 0,25 

III разред 0,30 
IV разред 0,35 
V разред 0,40 

V 
Додатниот придонео за инвалидско и пензиско 

осигурување по отопите определени со точка IV на 
оваа одлука се пресметува од бруто износот на лич-
ниот доход на работниците што работат на работ-
ните места распоредени во смисла на оваа одлука. 

VI 
Работните организации односно обврзниците за 

плаќање на овој вид придонес се должни сами да 
го пресметуваат и уплатуваат додатниот придонес 
според отопите определени во точка Ш на оваа 
одлука. 

VII 
Ако во текот на годината настанат такви про-

мени во условите и околностите на работата на од-
делено работно место што суштествено влијаат врз 
распоредувањето на работно место, промена на рас-
поредувањето на работното место ќе се изврши, на 
предлог од организацијата или по службена дол-
жност, од денот кога е утврдено дека настанале про-
одени:. 

VIII 
Комуналните заводи за социјалното осигурува-

ле , по приемот на барањето за промена на распо-
редувањето на работното место, ќе вршат проверка 
на податоците добиени од работната организација 
и во срок од 45 дена од денот на приемот на ба-
рањето должни се да донесат решение за промена 
во распоредувањето на работното место во однос-
ната работна организација. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
.РАБОТНИЦИТЕ —* СКОПЈЕ 

Бр. 02—3357/1 
14. декември 1967. година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Мара Мананова, е. р. 

76. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, членот 

109 став 3 и членот 112 точка 2 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и Единствената методоло-
гија за определување отопите на додатниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 47/67), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на* 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
бб. јануари 1968. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И 
СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА 

ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигурување поради 
сметањето на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и с м а л у в а њ е ^ на старосната граница, 
плаќаат сите работни организации во кои има ра -
ботни места односно работи на кои според одредбите 
на член 40 до 43 и член 47, 48 и 59 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр, 51/64, 53/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 
54/67) на осигурениците стажот на осигурувањето 
се смета со зголемено траење. 

I I 

Додатниот придонес од претходната точка го 
плаќаат организациите по стопа од: 

1,17% за работниците на работни места на кои 
секои 12 месеци ефективно поминати во работен 
однос им се сметаат како 18 месеци стаж на оси-
гурување; 

.0,77% за работниците на работни места на кои 
секои 12 месеци ефективно поминати во работен 
однос им се сметаат како 16 месеци стаж на оси-
гурување; 

0,57% за работниците на работни места на кои 
секои 12 месеци ефективно поминати во работен 
однос им се сметаат како 15 месеци стаж на оси-
гурување. 
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I I I 
Додатниот придонес се пресметува од износот 

на бруто личниот доход на работниците запослени 
на работни места односно работи на кои стажот на 
осигурувањето им се смета со зголемено траење. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1. јануари 1968. година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01—278/1 
26. јануари 1968. година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Мара Минапоеа, е. р. 

77. 
Врз основа на членот 16 од Законот за измени 

и дополненија на Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 54/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 26. јануари 1968. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ИЗДВО-
ЕНИ ЗА СИГУРНОСНАТА РЕЗЕРВА ВО 1967 ГО-
ДИНА ОД БРУТО ИЗНОСОТ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДЕФИЦИТОТ НА ФОН-
ДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ УТВРДЕН СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 1967 ГОДИНА 
I 

За покривање дефицитот на Фондот на инва-
лидското и пензиското осигурување утврден со за-
вршната сметка за 1967. година ќе се користи дел 
од средствата издвоени за сигурносната резерва во 
1967. година по стопа од 1% од бруто-износот на 
личните доходи што ќе останат по* одвојувањето на 
делот потребен за задолжително усогласување на 
пензиите во 1968. година со порастот на животните 
трошоци во 1967. година* 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01—279/1 
26. јануари 1968. година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Мара Мишкова, е. р. 
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СОДРЖИНА 
Страна 

^72. Одлука за плаќање придонеси за социјал-
но осигурување за определени категории 
осигуреници — — — — — — — — 1 

'73. Одлука за височина на посебниот придо-
нео за здравствено осигурување на члено-
вите на семејствата на Југословенските 
државјани кои стапиле во работен однос 
во странство — — — — — — — — I 

74. Одлука за отопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на трошоците за инвалидското 
осигурување што го надминуваат опреде-
лениот просек на трошоците на тоа оси-
гурување за 1968 година — — — — II 

ТЌ, Одлука за отопите на додатниот придонео 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на зголемените трошоци на ин-
валидското осигурување кои произлегуваат 
од поголема опасност од несреќа на работа 
или од заболување од професионална бо-
лест за 1968 година — — — — — — ГУ 

76. Одлука за отопите на додатниот придонео 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на зголемените обврски на ин-
валидското и пензиското осигурување по-
ради сметањето на стажот на осигурува-
њето со зголемено траење и смалувањето 
на старосната граница за 1968 година — VI 

77.х Одлука за користење дел од средствата 
издвоени за сигурносната резерва во 1967 
година од бруто износот на личните дохо-
ди за покривање дефицитот на фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување 
утврден со завршната сметка за 1967 го-
дина — — — — — — _ — __ у п 
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Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Работната организација „Славеј" од село 
Виница, а согласно решението бр. 06-303 од 14. II. 
1967 година на Собранието на општината Кале — 
Скопје. 

Претставништвото ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето Мартиновски Милан, директор, и Милошев-
ски Славе, раководител. 

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

бр. 841/66 од 18. II. 1967 година. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1014, страна 25, книга V е запишано след-
ното: Точката 1 од решението на овој суд Фи. 
бр. 841/66 од 18. И. 1967 година се исправува и 
гласи: Работна организација „Славеј" село Виница 
— Трговска деловна единица „Славеј" — Претстав-
ништво и складиште во Скопје, ул. „Загребачка4 ' 
б. б. барака. 

Точката 2 од решението Фи. бр. 841/66 од 18. И. 
1967 година се поправа и гласи: промет, купопро-
дажба на големо и мало, посредување при купо-
продажба со следното: промет со опрема, гра-
дежни материјали, индустриски стоки, репромате-
ријали, сточарско-живинарски производи, сточна 
храна, ситен и крупен добиток, живинарство и ри-
барство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 841/66 од 31. III. 1967 година. (569) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1014, страна 25, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Трговската деловна единица „Славеј" 
•— Претставништво и складиште во Скопје на улица 
„Загребачка" б. б. барака на Работната организација 
„Славеј" — Скопје, бидејќи со одлуката на делов-
ната единица и одлуката на работничкиот совет на 
претпријатието се присоединува кон претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 771 од 31. УШ. 1967 година. (1486) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 415, книга V е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со ко-
лонијални, прехранбени, мешовити, индустриски и 
други стоки „Центроколонијал" — Скопје — Бифе 
во Скопје, ул. „Борис Кидрич" бр. 55. Предмет на 
работењето на бифето е обезбедување исхрана на 
работниците од претпријатието. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Центр©колонијал" — Скопје со одлука од 3. V 
1967 година. 

Раководител на бифето е Симо Петровски. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 463 од 29. V. 1967 год. (1134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 33, страна 83 е запишано следното: Дејноста 
на продавницата во Титов Велес на ул. „Јане Сан-
дански" бр. 9 на „Даб" — Титов Велес, ќе се состои 
во: промет на мало со градежен материјал, санита-
рен и инсталационен материјал, електротехнички 
материјал, железарско-метална стока,- велосипеди, 
шивачки машини и прибор како и куќен намештај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 426 од 12^-1967 година. (836) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на п р е т п р и ј а т и ј а и дуќаните 
рег. бр. 775, страна 525, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Погонот за електрични строев и 
во Скорје на „Раде Кончар" — претпријатие за 
производство на електрична опрема, проектирање и 
монтажа на постројки Загреб, се менува и гласи: 
„Раде Кончар" — претпријатие за производство на 
електрична опрема, проектирање и монтажа на по-
стројки — Загреб, — Погон за електрични апарати 
— Скопје или скратено име: Погон за електрични 
апарати Скопје — Претпријатие „Раде Кончар" — 
Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 417 од 12-У-1967 година. (833) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1037, страна 161, книга V е запишано след-
ното: Производното монтажно претпријатие „Рапид" 
— Скопје, ул. „Керамидница" бб е конструирано 
на 24-ПМ967 година согласно записникот број 7 од 
23-ГУ-1967 година, записникот број 8 од 24-ГУ-1967 
година и одлуката број 8 од 24-П7"-1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 401 од 8-У-1967 година. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 77, страна 831, книга IV е запишано следно-
то: Дејноста на Дрвната индустрија „Треска" — 
Скопје, согласно одлуката бр. 5092 од 17-Ш-1967 го-
дина на работничкиот совет и елаборатот за еко-
номска оправданост во иднина се проширува и со 
продажба на постелина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 301 од 27-ПЃ-1967 година. (830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 17, страна 139, книга I е запишано следно-
то: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 17, страна 139, книга I Продав-
ницата број 13 во Кичево на Работната организаци-
ја за стаклорезачки услуги „Јавор" — Скопје, со-
гласно одлуката број 54/6 од 12-1-1967 година на ра-
ботничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 359 од ЗО-У-1967 година. (939) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег .бр. 16, страна 135, книга I е запишано следното: 
Седиштето на Продавницата број 2 во Кичево, на 
ул. „Мирко Милевски" Задружен дом — Кичево на 
Работната организација „Жито Македонија" — пре-
хранбен комбинат — Скопје, се преместува од ули-
ца „Мирко Милевски "Задружен дом — Кичево на 
улица „Мирко Милевски" — Населба „Карпош" (по-
кра ј патот за бели воденици во Кичево). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 328 од 12-У-1967 година. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 85, страна 217 е запишано под фирма: Тр-
говско претпријатие на големо „Солун" — Гевгели-
ја — Претставништво во Скопје, ул. „Цетинска" 
бр. 24. Предмет на работењето на претставнштвото 
е: вршење промет на големо со сите стоки со кои 
работи и матичното претпријатие, т.е промет — ку-
попродажба на големо на сите видови градежни 
материјали, индустриски стоки, земјоделски про-
изводи и др. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие на големо „Солун 
— Гевгелија со одлука бр. 01-7595 од 29-Х-1966 год. 

Раководител на претставништвото е Манчо Кос-
та,динов. 
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Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 409 од 12-У-1967 година. (845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4 страна 21, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Куманово" — Ку-
маново — Продавница број 10 во Куманово на ул 
Маршал Тито" број 33. Предмет на работењето ш-
продавницата е продажба на мало на: млеко и 
млечни производи; сувомесни производи и пре-
работка од месо; сите видови на конзерви, инду-
стриако-прехранбени артикли, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, пресно месо од живина, јајца 
и јужно- овошје. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново со одлука бр. 01-615/10 од 18. II. 1967 го-
дина* 

Раководител на продавницата е Александар 
Стро ј мановски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 493 од 23 V. 1967 година. (922) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 23, кнјига II е запишана под фир-
ма: Земјоделски комбинат „Куманово" — Кума-
ново — Продавница број 12 во Куманово („Зелен 
пазар"). Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на овошје, зеленчук и јужно 
овошје; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ин-
дустриско-прехранбени артикли, сите видови на 
конзерви, житарици и нивните преработки, ' мед 
и јајца. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново, со одлука бр. 01-615/9 од 18. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Крсте Ширтов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 494 од 25. V. 1967 година. (923) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 23, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Куманово" — Кума-
ново _ Продавница број 14 во Куманово („Зелен 
пазар"). Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на овошје, зеленчук, јужно 
овошје; алкохолни и безалкохолни пијалоци; ин-
дустрјиско-прехранбени артикли; сите видови на 
конзерви; житарници и нивните преработки; мед 
и јајца. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Куманово 
со одлука бр. 01-615/8 од 18. II. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тошо Јаки-
мовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 495 од 25. V. 1967 година. (924) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека 'бб регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 25, книга II е запишана под фир-
ма: Земјоделски комбинат „Куманово" — Куманово, 
— Продавница број 15 во .Куманово (кај „Општин-

скиот одбор"). Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало — месо, сувомесни про-
изводи и сите преработки од месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново, со одлука бр. 011-615/3 од 18. II. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата и Александар 
Трајковски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 496 од 25. V. 1967 год. (925) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 25, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Куманово" — Кума-
маново — Продавница бр. 16 во Куманово, ул. „11 
октомври" бр. 43. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на месо, сувомесни 
производи; сите видови на конзерви и преработки 
од месо; млеко и млечни производи, мед, ја јца и 
јужно овошје. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново, со одлука бр. 01-615/2 од 18. II. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Владо З а ф и -
ровски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 497 од 2,5. V. 1967 год. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 831, книга IV е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје, — Продавница за намештај во Кума-
ново, ул. „Доне Божинов". Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало — произ-
води од сопствено производство, од кооперанти, 
производи на други сродни претпријатија; елек-
тро-разладни уреди за домаќинство; радио и те-
левизиски апарати; елементи за декор на станот; 
постелина, теписи, килими и ел. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје, со одлука бр. 6112 од 13. IV. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Гилевски 
Живко, 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 356 од 2,1. IV. 1967 год, % (929) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 501, страна 1035, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на конфекција 
„Слобода" — Врање — Продавница во Кавадар-
ци, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 24. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на конфек-
циски производи и тоа: сите видови кои ги про-
изведува претпријатието; на производи од трико-
тажа (машка, женска и детска); чевли, постелина 
(душеци, чаршави) и теписи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за изработка на Конфек-
ција „Слобода" — Врање, со одлука бр. 971- од 
20. IV. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Георгиева 
Форка. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 406 од 12, V. 1967 год, (933) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 609 е запишано следното: Деј-
носта на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо 
Пинџур" — Кавадарци се проширува согласно од-
луката бр. 2930 од 10. V. 1967 година на работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност и со: производство на градежна столарија, 
монтажни делови, намештај, галантерија и опле-
менети иверасти плочи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 476 од 31. V. 1967 год. (934) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат на Клубот за жен-

ски и машки фризери и перикери од Скопје, под 
назив' „Клуб на женски и машки фризери и пе-
рикери — Скопје", се огласува за неважен. (1483) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Свидетелство за завршен VI клас гимназија, 

издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кумано-
во на име Љубица Радевска, е. Царев Двор, Ресен. 

(737) 
Патен лист бр. 62/66 год., издаден од ОВР — 

Битола на име Ризван Саитовић Битола. (1445) 
Решение за отпуст од државјанство бр. 2054-4324 

од 16. X. 1965 година, издадено од СВР — Београд 
на име Саит Даута Фетахи и жена Нафије, е. Г. 
Оризари, Т. Велес. (1469) 

Бариран чек број 141199 на износ од 332.000 ста-
ри динари, издаден од страна на лицето Никола 
Дограмаџиев од Скопје за наплата на долг на Тр-
гов. претпр. „Наша суровина" — Скопје, (1565) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на труд — Скопје на име Стојан Ѓорѓиев-
ски, Скопје. (6399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Стојче Баев, Скопје. (6400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миневер Хајдар, Скопје. (6401) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Благоја и Драганка Георгиеви, Ско-
пје. (6402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје н аиме Ѓургица Петрова, Скопје. (6403) 

Индекс бр. 5309, издаден од Економски факул-
тет — Скопје на име Киро Тасков, Скопје. (6404) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јадранка Тасевска, Скопје. (6405) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петко Чанговски, Скопје. (6406) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Екрем Јашаров, Скопје. . (6407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ханка Ахметовић Скопје. (6408) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги Стевановски, Скопје. (6409) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лука Елезовиќ, Скопје. (6410) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арифе Мемеди, Скопје. (6411) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хајран Балтиќ, Скопје. (6412) 

Бр. 7 — Стр. 103 

Работна книшка издадена во Тутин на име Ха ј -
ран Балтиќ, Скопје. (6413) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Паскал Ангелковски, Скопје. (6414) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јоско Петковски, Скопје. (6415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василије Спасиќ, Скопје. (6416) 

Здравствена легитимација бр. 85166, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Веселинка Сиљановска, 
Скопје. (6417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбер Кариман, Скопје. (6418) 

Здравствена легитимација издадена од' ЗСО — 
Скопје на име Абит Љоки, Скопје. (6419) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Ристевски, Скопје. (6420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Киро Спиров, Скопје. (6421) 

Свидетелство од I година издадено од Технич-
ката школа во 1965 год. на име Илинка Б. Трп-
ковска, е. Доленци — Жван, Битола. (6422) 

Диплома издадена од ЕМУЦ „Ѓуро Салај" — 
Битола бр. 174, за висококвалификуван брусач на 
име Петар Ивановски, ул. „Димо Нареднико" бр. 
25, Прилеп. (6423) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајче Наумовски, е. Кравари, Би-
тола. (6424) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Димитар 3. Трајановски, е. Завој, 
Охрид. (6425) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО .— 
Прилеп на име Борис Петрески, ул. „Круме Волна-
роски" бр. 119, Прилеп. - (6427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Димче Силјаноски, ул. .„Вера Ци-
ривири" бр. 53, Прилеп. (6428) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Атанас .Петрески, ул. „Браќа Шем-
о с к и " бр. 14, Прилеп. (6429) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Благоја Мојсоски, ул. „Круме Јос-
коски" бр. 24, Прилеп. (6430) 

Регистерска таблица бр. ОХ-10-39 за возило мар-
ка ФАП сопственост на АТШ —. Струга. (6431) 

Здравствена легитимација на име Нада Шуко-
ска, е. Мислешево, Струга. (6432) 

Работна книшка бр. 4762/61, издадена од Кава-
дарци на име Божо Ралев, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 3 Ваташа, Кавадарци. (6433) 

Здравствена легитимација на име Јосип Ката-
линић „Контрактер" — Кавадарци. (6434) 

Здравствена легитимација на име Владимир Ар-
сов, ул. „Р. Кончар" бр. 21, Кочани. (6435) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Вида Д. Стојановска, е. 
Лисолај, Битола. (6436) 

.Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јонче Велевски, ул. „Гаврило .Прин-
цип" бр. 13, Битола. (6437) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Томислав Ѓ. Талевски, ул. .„Струш-
ка" бр. 3, Битола. (6438) 

.Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бона Кузмановска, е. Лопатица, Би-
тола. (6439) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Маре Трајческа, ул. „Бошко Јан-
е с к и " бр. 1, Прилеп. (6440) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Штериева, Скопје. (6474) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанче Тодоровски, Скопје. (6475) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Ивановски, Скопје. (6476) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубе Ј. Блажевски, Скопје. (6477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Костовски, Скопје. (6478) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илинка Петрушева, Скопје. (6479) 

Пасош бр. 011432, издаден од СВР — Скопје на 
име Неџип Абазов, Скопје. (6480) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стево Толевски, Скопје. (6481) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Т. Букчев, Скопје. (6482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лефа Донева, Скопје. (6483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Милорад Вељановски, Скопје. (6484) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Исковски, Скопје. (6485) 

Уверение рег. бр. 207/19. VII. 1966 за положен ис-
пит — чевлар — висококвалификуван работник, из-
дадено од Собранието на општина Кале — Скопје, 
на име Али Едипа Каили, Скопје. (6486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мефаил Алија, Скопје. (6487) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Одисеј К. Тренов, Скопје. (6488) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панче Т. Бошковски, Скопје. (6489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Стевковски, Скопје. (6490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Стојанова, Скопје. (6491) 

Уверение за положен стручен испит — квали-
фикуван работник, издадено од Работничкиот уни-
верзитет во Скопје на име Камбер Ибраими, Скопје. 

(6492) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кр. Паланка на име Власте Трајковски, Скопје. (6493) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кичево на име Стојан Бошковски, Кичево. (6494) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благоја Кузманов, Скопје. (6495) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зулфи Марина, Скопје. (6496) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Исмет Н. Исмаил, Скопје. (6497) 
Здравствена легитимација бр. 152138, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Славко Стефановски, 
Скопје. (6498) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Бранислава Јовановска, Скопје. (6499) 

Здравствена легитимација бр. 300236, издадена 
од ЗСО — Ѓорче Петров на име Благоја Ј. Гајдов, 
Скопје. (6500") 

Индекс бр. 5360, издаден од Техничкиот факул-
тет — градежен отсек — Скопје на име Емил Са-
пунџија, Скопје. (6501) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Филип 
Д. Филипов, Скопје. (6502) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шукри Селимовски, Скопје. (6503) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рада Иванова, Скопје. (6504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Иванов, Скопје. (6505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Томовска, Скопје. (6506) 

Работна книшка бр. 11112/55, издадена од Скопје 
на име Нада Чонова, Скопје. (6507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Али О. Алиев, Скопје. (6508) 

Здравствена легитимација бр. 290302, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ермиона Сарамандоеа, 
Скопје. (6509) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ниш на име Марија Зафирова, Скопје. (6510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Шабанов, Скопје. (6511) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Струга на име Лирије Калиќи, Скопје. 

(6512) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Александар Николовски, Скопје. 
(6513) 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Благуна Паргова, е. Бач, 
Битола. (6514) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Стефо Парговски, е. Бач, 
Битола. (6515) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Ружа Паргова, е. Бач, Би-
тола. (6516) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Јордан Мариевски, е. Ло-
патица, Битола. (6517) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Трајанка Столеска, е. Косово, Кичево. (6518) 

Здравствена легитимација на име Костадинка 
Дукоска, е. Дебриште, Кавадарци. (6519) 

Здравствена легитимација бр. 994273, издадена 
од КЗСО — Београд на име Костадин Савиќ, е. Тр-
говиште, Гостивар. (6520) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8529, 
издадена од ЗСО — Штип на име Дана Димитрова , 
е. Аргулица, Штип. (6521) 

Здравствена легитимација бр. 13811, издадена од' 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Сашко К. 
Јанев, кеј „На ослободување" бр. 9, Делчево. (6522) 

Здравствена легитимација на име Николина Т. 
Нацева, е. Уларци, Кочани. (6523) 

Здравствена легитимација на име Славица Н. 
Тасева, е. Д. Подлог, Кочани. (6524) 

Здравствена легитимација на име Јулијана Стој-
чева, е. Оризари, Кочани. (6525) 

Здравствена легитимација на име Јана Ефре-
мова, е. Уларци, Кочани. (6526) 

Здравствена легитимација на име Ж и в к а Душа-
нова, е. Мојанци, Кочани. (6527) 

Здравствена легитимација на име Никола Сто-
јановски, е. Лабуништа, Струга. (6528) 

Работна книшка рег. бр. 63, издадена од Скопје 
на име Ќазим В. Мусли, Скопје. (6529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Демир А. Мустафа, Скопје. (6530) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Мара Трајан Спасовска, Скопје. 

(6531) 
Здравствена легитимација издадена од< ЗСО — 

Скопје на име Атиме И. Исмаил, Скопје. (6532) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Авдил 3. Љамадари, Скопје. (6533) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Марија, Ладислав, Млати и Роберт 
Палфи, Скопје. (6534) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боро Петрушевски, Скопје. (6535) 

Здравствена легитимација бр. 5305, издадена од 
од ЗСО — Бела Паланка на име Јован Ранѓеловиќ, 
Скопје. (6536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Евангелија Трембелиева, Скопје. (6537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бектеши Мериман, Скопје. (6538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Белковска, Скопје. (6539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Душан Боцевски, Скопје. (6540) 

Дозвола за носење на оружје — пушка бр. 9144, 
издадена од СВР — Скопје на име Цветко Наумов-
ски, Скопје. (6541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо Серафимово™, Скопје. (6542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајет Џ. Мемет, Скопје. (6543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовица Јовановски, Скопје. (6544) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Дукова, Скопје. (6545) 

Пасош бр. МА 017166, издаден од СВР — Гости-
вар на име Дервиши Ахмет, Гостивар. (6546) 

Здравствена легитимација бр. 56069, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Милорад Климовски, Скопје, 
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Свидетелство за завршено УШ одделение изда-
дено од Осмолетката „Лирија" — Скопје на име Ме-
сут Исмаил и, Скопје. (6548) 

Здравствена легитимација бр. 163284, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Искра Ѓорчевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (6550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо С. Стоевски, Скопје. (6551) 

Возачка дозвола бр. 80, издадена од ОВР — Де-
мир Хисар на име Симе Каранфиловски, е. Суво-
дол, Демир Хисар. (6552) 

Сообраќајни книшки БТ-51-86 и 22-54 на име 
Симе Каранфиловски, е. Суводол, Д. Хисар. (6553) 

Возна карта за повластено патување на име 
Миле Мојсов Велески, е. П. Рувци, Прилеп. (6554) 

Дозвола за оружје издадена од ОВР — Прилеп 
на име Коста Паризоски, е. Варош, ул. „Орде Чо-
пела" бр. 74, Прилеп. (6555) 

Здравствена легитимација бр. 14569, издадена од 
ЗСО — Крива Паланка на име Руска Стоименова 
Јованова, е. Станци, Крива Паланка. (6556) 

Здравствена легитимација бр1. 1232, издадена од 
ЗСО — Куманово на име Анча Јакимовски, е. 
Отошница, Кр. Паланка. (6557) 

Здравствена легитимација бр. 10813, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Миле Андонов Лаза-
ревски, е. Ветушица, Кр. Паланка. (6558) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
о д КЗ СО — Ресен на име Добре Котевски, е. Аса-
мати, Ресен. (6559) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Живко Јошевски, е. Дрмени, Ресен. 

Здравствена легитимација бр. 44132, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Авди Мисибе, ул. „Мла-
ден Симоновски" бр. 57, Гостивар. (6561) 

Здравствена легитимација бр. 44134, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Фатиме Авди, ул. „Мла-
ден Симоновски" бр. 57, Гостивар. (6562) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Енвер Сејадин Беџети, ул. „Никола Тесла" бр. 49, 
Тетово. (6563) 

Здравствена легитимација бр. 86510, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Натка Наќе Ристеска, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 86, Тетово. (6564) 

Работна книшка бр. 4157 на име Абдурезак Ис-
маила ул. „Железничка" бр. 35, Тетово. (6565) 

Здравствена легитимација бр. 4174, издадена од 
КЗСО — Скопје на име Маре Лозналиева, Радовиш. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Калајџиски, Скопје. (6567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мухарем Исмами, Скопје. (6568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Хајдиновски, Скопје. (6569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садије Зулфи, Скопје. (6570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Изудина Баланца, Скопје. (6571) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Каролина Ангелова, Скопје. (6572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ислам Адиловски, Скопје. (6573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Јовановска, Скопје. (6574) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Боцевски, Скопје. (6575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Заим Катовиќ, Скопје. (6576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Т. Насков, Скопје. (6577) 

Пасош бр. ЛА 060060, издаден од СВР — Скопје 
на име Раде Теофил овски, Скопје. (6578) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добринка Миленковска, Скопје. (6579) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Са-
дије Зенели, Скопје. (6580) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гос-
тивар на име Ферук Асана Асани, е. Равен, Гос-
тивар. (6662) 

Воена книшка на име Шешим Незиров, е. 
Горно Јаболчиште., Т. Велес. (6610) 

Воена книшка на име Мамут Несимовски, е. 
Броштица, Дебар. (6593) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гос-
тивар на име Неџби Рамадани, е. Врановци, Гос-
тивар. (6862; 

Воена книшка на име Ристо М. Манасиев, ул. 
„Васил Главинов" бр. 10, Струмица. (6837) 

Пасош бр. 008649, издаден од СВР — Битола на 
име Драгољуб Живковиќ, ул. „М. Тито'ѓ бр. 154/13, 
Битола. (7235) 

Воена книшка за резервни офицери, издадена 
од В П. — Карловац на име Стојан Дуков Бој ди-
новски, Кратово. (7500) 

Лична карта бр. 951/54 на име Младен Б о б а -
новски, е. Бреенца, Тетово. (990) 

Пасош на име Цвета Пашеска, ул. „Марксова" 
бр. 2, Прилеп. (НО) 

Пасош бр. 039507 на име Борис Станковски, е 
Пирава, Валандово. (124) 

Здравствена легитимација на име Борис Стан-
ковски, е. Пирава, Валандово. (125) 

Воена книшка издадена од Одделението за на-
родна одбрана од Д. Хисар на име Живко Станков-
ски, ул. „П.П. Његош" бр. 132, Битола. (208) 

Воена книшка на име Сава Пејчиновски, е. 
Јабланица, Струга. (302) 

Пасош бр. М-0631288 на име Димче Христов-
ски, ул. „Питу Гули" бр. 17, Битола. (311; 

Воена книшка издадена од Битола на име Та-
шко М Попов, ул. „Јоаким Крчовски" бр. 1/10, 
Битола." (448) 

Воена книшка издадена од Под град — Љубља-
на на име Ридван Исмаиљов, е. Дебреште, Прилеп. 

(617) 
Воена книшка на име Костадин Никола Ма-

накоски, ул. „С. Љошиноски" бр. 5, Кичево. (619) 
Воена книшка на име Абдулбаки Далифа Аб-

дили, е. Стримница, Тетово. (659) 
Воена книшка издадена од В.П 9858 — Бата ј -

ница на име Максим Александров Стефановски, е. 
Миокази, Кичево. (772) 

Воена книшка на име Петре Делов Димитријев, 
ул. „Т. Мајсторчев" бр. 5, Кавадарци. (814) 

Воена книшка на име Сеј фула Џемаил, е. Бо-
говиње, Тетово. (817) 

Воена книшка на име Бахти Саљи Зенуни, е. 
Гајре, Тетово. (928) 

Воена книшка издадена од Обреновац на име 
Благоја Дуковски, ул. „Дебарска" бр. 125, Битола. 

(935) 
Воено лекарско уверение за стално неспособен, 

издадено од В.П. 5922/2 — Бор — Црна Гора, на име 
Азби Арслани, е. Велешта, Тетово. (989) 

Воена исправа издадена од В. П. Доњи Мила-
новац на име Ќенан Абдула Ибраимовски, ул. „Д. 
Туцовиќ" бр. 85, Битола. (1019) 

Воена книшка издадена од Сарајево на име 
Гога Б. Пешовска, е. Веселчани, Прилеп. (1020) 

Воена книшка издадена од ВП — 5476 на име 
Џеваир Несими, е. Вруток, Гостивар. (11024, 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Осмолетк|ата „Рајко Жинзифов" — 
Скопје на име Ибрахим Вучељ, Скопје. (6581) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Мамуре Алијева, Скопје. (6582) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Аурели Гачевски, Скопје. (6583) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Аксенов ски, Скопје. (6584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Лазаров, Скопје. (6585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Трендафиловиќ, Скопје. 

(6586) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Садије на име Љубе П. Јарчевски, Скопје. (6587) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трипун Јаневски, Скопје. (6588) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мане Димовски, Скопје. (6589) 

Диплома за завршено болничарско училиште, 
издадено од Училиштето за болничари во Скопје 
на име Петар Димов, Скопје. (6590) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО— 
Скопје на име Абдула Фета, Скопје. (6591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Тодор Наумовски, Скопје. (6592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шукри Хамитов, Скопје. (6594)) 

Оружен лист бр. 2317, за држеше на ловна пу-
шка, издаден од СВР —• Скопје на име Омер Ско-
руиан, Скопје. (6595) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сала Кастрати, Скопје. (6596) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Будимка Карасларова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Паскал Поповски, Скопје. (6598) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Марика Лазарева, Скопје. (6599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Димитар Арсов, Скопје. (6600) 

Свидетелство бр. 19/30-1-1962 год, Дос. 13985/62, 
за положен испит квалификуван столар, издадено 
сд Собранието на општината Кале — Скопје на 
име Мехди Бафти Хасани, Скопје. (6601) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица С. Анчева, Скопје. (6602) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илинка Јосифовом, Скопје. (6603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Битола на име Венера К у з м а н о в , Булевар „1 мај" 
бр. 322, Битола. (6604) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Војо Котевски, е. 
Дихово, Битола. (6605) 

Здравствена легитимација бр'. 2310 на име Лен-
ка Ристова Рибушовска, с. Драгош, Битола. (6606) 

Здравствена легитимација бр. 2309 на име Јо-
сиф Ристов Рибушовски, с. Драгош, Битола. 

Здравствена легитимација бр. 2305 на име Љу-
бица Ристова РибушШска, с. Драгош, Битола. (6608) 

Здравствена легитимација бр. 13683 на име" Са-
дик Алимов Ајдари, е. Синичане, Тетово.; (6609) 

Здравствена легитимација на име Миљаим Ме-
миши, Рудник Радуша, Ѓ. Петров. (6611) 

Индекс бр. 11309, издаден од Филозофски фа-
култет — Скопје на име Кирил Трајков, ул. „Цар 
Самоил" бр. 826, Битола. (6612) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО— • 
Битола на име Софија Џуклева, Булевар „1 мај" 
бр. 26, Битола. (6613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Кирил Добрушевски, е. Црнобуки, 
Битола. (6614) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Михајло С. Микаров ски, ул. „Цане 
В аси лев", бр. 33, Битола. (6615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нада Топчиевска, ул. „Козара" бр. 
27, Битола. (6616) 

Работна книшка рег. бр. 7008, серија бр. 331050 
издадена од Собранието на општината Прилеп на 
име Трајче Здравески, ул. „Бр. Бешироски" бр. За, 
Прилеп. (6617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марија Симјаноска, ул. „Бр. Та-
лески" бр. 98, Прилеп. (6618) 

Здравствена легитимација бр. 14198, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Ване Славев Траја-
новски, е. Конопница, Кр. Паланка. (6619) 

Здравствена легитимација на име Сузана Хри-
стова, Кавадарци. (6620) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 18146 
на име Јлдаза Ибиши, е. Јел ов јане, Тетово. (6621) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Сава Рис-
това* Гицова, е. Кучичино, Кочани. (6622) 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Николина 
С. Арсова, е. Д. Подлог, Кочани. (6623) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од К З СО —- Филијала — Кочани на име Цана До-
нева Гицова, е. Кучичино, Кочани. (6624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Шабан Самаков, Скопје. (6626) 

Здравствена легитимација ина име Весна Дим-
кова, е. Грдовци, Кочани. (6625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ариф Мехмеди, Скопје. (6627)' 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васка Исповедѕничка, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Славко И. Ристовски, Скопје. (6629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Снежана Георгиевска, Скопје. 

Пасош бр. 030184, на име Кемал* Аем, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љализар Сеј фула, Скопје. (6632) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Јован и Дона Марковски, Скопје. 
(6633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Јовановски, Ѓ. Петров. 

(6634) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џеват Хусеинов, Скопје. (6635) 
Здравствена легитимација бр. 309691, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Сотирка Карговска, 
Скопје. (6636) 

Уверение за квалификуван работник — ѕидар, 
издадено од Народниот одбор на општината Гевге-
лија на име Ристо Прошев, ул. „173" бр. 7а, Скопје. 

(6637) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Петар Мекамов, Скопје. (6638) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Перо Радевски, Скопје. (6639) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Милисав Кировски, Скопје. (6640) 
Здравствени легитимации издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стана и Франц Трифуновски, Скоп-
је. (6641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дарко Кадиев, Скопје. (6642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиз О. Краснић, Скопје. (6643) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Треневски, Скопје. (6644) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Миле Симоновски, Скопје. (6645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Лазиќ, Скопје. (6646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Не јас Рамаданов, Скопје. (6647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шаи!п Абаз, Скопје. (6648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Јонче Поповски, Скопје. (6649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Божиновски, Скопје. (6650) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хамлет Шаќиров, Скопје. (6651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО— 
Скопје на име Светлана Петрова, Скопје. (6652) 

Диплома за завршен испит Стопанско училиште 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Благоја Ива-
новски, Скопје. (6653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Битола на име Љуба Чанџукова, е. Бистрица, Би-
тола. (6654) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Стојна Ивановска, е. Лескоец, Ресен.. 

(6655) 
Здрав,стоена легитимација на име Ибраим Ди-

мири, ул. „М. Тито" бр. 168, Т. Велес. (6658) 
Дозвола за држење и носење на оружје, изда-

дена од ОВР — Богданци на име ѓорѓе Ристов 
Пајдаков, е. Стојаново, Гевгелија. (6659) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 — Стр. 111 29 февруари 1968 

Здравствена легитимација на име Бранка Ни-
колева, е. Сирково — Росоман, Кавадарци. (6661) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗОО — Битола на име Стојна Васил овска, е. 
Лисолај, Битола. (6663) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Иван Ристовски, е. Гру-
шино, Битола. (6664) 

Здравствена легитимација на име Мирјана М. 
Станчева, ул. „Ив. Милутинови^" бр. 98/13, Битола. 

(6665) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Ѓорги Топалоски, ул. „Дојран" бр. 
32, Битола. (6666) 

Работна книшка рег. бр. 8663, серија бр. 451299 
издадена од Прилеп на име Стојан Димоски, ул. 
„Ладо Лапецо"' бр. 36, Прилеп. (6667) 

Здравствена легитимација бр. 18064, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Гаврил Костадиновски, 
Македонски Брод. (6668) 

Здравствена легитимација бр. 770815, издадена 
од КЗСО — Титоград на име Незир Ракип Пепиќ, 
е. Драге, Краљево. (6669) 

Здравствена легитимација на име Ремзи Исмаил 
Адили, Тетово. (6672) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12404 
на име Махир Џемили, е. Раковец, Тетово. (6673) 

Здравствена легитимација на име Ристо Мин-
евски , е. Саракинци, 'Тетово. (6674) 

Здравствена легитимација на име Стана Д. Ма-
насиева, е. Калиманци, Кочани. (6676) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Бранко Босилковски, е. 
Долно Оризари, Битола. (6677) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Дончо Гусокоски, е. Мало Коњари, 
Дрил еп. (6678) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗ СО — Ресен на име Лидија Мите Темелков-
ска Трајчева, е. Д. Б. Црква, Ресен. (6679) 

Сообраќајна дозвола бр. 472, издадена од ОВР 
— Тетово на име „Електромакедонија" — Погон — 
Тетово. (6680) 

Здравствена легитимација бр. 14540 на име Ди-
митар Андонов, ул. „К. Мисирков" фр. 11, Т. Велес. 

(6681) 
Диплома за завршено болничарско училиште, 

издадена од Училиштето за болничари во Скопје 
на име Петар Димов, Скопје. (6682) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фазли Бајрамов, Скопје. (6683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузан Е. Сали, СкоЈпје. (6684) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Осмолетката „Гоце Делчев" — е. Љу-
ботен на име Шукри Алијев, Скопје. (6685) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованка Стевкова, Скопје. (6686) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓулизар Зефирова, Скопје. (6687) 

Матурска диплома на име Хедвиг Елмазовиќ, 
Скопје. (6688) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Рами, Скопје. (6689) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња Кацујани, Скопје. (6600) 

Работна книшка бр. 1060, издадена од Скопје 
на име Илми Османи, Скопје. (6691) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Доминик Дадез, Скопје. (6692) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тапа Марковиќ Скопје. (6693) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Димитрова, Скопје. (6694) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Жаклина Јовановска, Скопје. 

(6695) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Афета Весел, Скопје. (6696) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Адем Џеладин, Скопје. (6697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шади је Исеинова, Скор је. (6698) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на изме Богдана Соколевска, Скопје. 

(6799) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Фода Весова, Скопје. (6800) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Лазар Трајковски, Скопје. (6801) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Каролина В. Васил,евска, Скопје. 
(6802) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Добрила Дафова, Скопје. (6803) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илвија Ракипова, Скопје. (6804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Севда Кадриќ, Скопје. (6805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славчо Хамамџиев, Скопје. (6806) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Муртезан Адеми, Скопје. (6807) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранислав Китановски, Скопје. 

(6808) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Велика Г. Марковска, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Добрила Тасевска, Скопје. 
Диплома бр. 17598 од 16. X. 1956 и од. за квали-

фикуван работник на име Митат Хасан, Скопје. 

СООПШТЕНИЕ 
Новинско-издавачката установа „Синерама" — 

Скопје изврши дополнување и изменување на свој-
от статут, кој стапи на снага на 12 февруари го-
динава. Според тие промени оваа институција ќе 
се вика: Новинско-издавачко здружение „Синера-
ма" — Скопје. Тоа им се дава на знаење на сите 
деловни партнери и други заинтересирани. 

Од Советот на Здружението 
„Синерама" — Скопје. (554) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за засновање и престанување на ра-

ботниот однос при Деловното здружение „МАКЕ-
ДОНИЈАКООП" експорт—импорт, Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Помошник директор 
2. Раководител на сектор за извоз и увоз на 

индустриски стоки, 
3. Ш е ф на пословница за ситен добиток. 

У с л о в и : 
— за работното место под точка 1 потребна е 

висока или виша стручна подготовка со 10 години 
работна практика на раководни работни места, и 
знаење на странска јазик, 

— за работното место под точка 2 е потребна 
висока стручна подготовка со 7 години работна 
практика на раководни работни места во комерци-
јална служба и знаење на еден странски јазик. 

— за работното место под точка 3 — виша или 
средна стручна подготовка со 5 години работна 
практика на соодветни работни места и знаење на 
странски јазик. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците на Би-
рото на здружението. 

Конкурсот трае од 1. III. до 15 III. 1968 година. 
Молбите се предаваат до конкурсната комисија 

на Здружението, ул. Максим Горки, б.б„ на телефон 
34-536 и 21-054. 
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Врз основа на чл. 78 од Основниот закон за из-
бор на работнички совети и други органи на упра-
вување во работните организации и чл. 26 од Ста-
тутот на Училишниот центар, Комисијата за распи-
шување и спроведување на конкурси за именува-
ње директор на Трговскиот училишен центар — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ДИРЕКТОР НА ТРГОВСКИОТ УЧИЛИШЕН 
ЦЕНТАР — СКОПЈЕ 

Учесниците на конкурсот, покрај општите ус-
лови, треба да ќмаат: 

I 
1. Со високо образование најмалку 5 години, а 

со вишо 7 години (раководно работно искуство во 
стручно образовно — воспитни установи. 

2. Положен стручен испит. • 
3. Кандидатите покрај стручните квалитети 

треба да имаат и педагошки, организациони и мо-
рално-политички квалитети. 

И 
Молбите за конкурсот се поднесуваат во срок 

од 15 дена од денот на објавувањето. 
Личниот доход според Правилникот за утвр-

дување на мерилата за распределба на личните до-
ходи на Училишниот центар. 

Кандидатите треба да приложат: 
— молба со поопширни биографски податоци, 
— податоци за работниот стаж, 
— уверение за положен стручен испит, 
— докази за стручната подготовка, и 
— писмена согласност од работната организа-

ција при евентуален избор. 
Документите се доставуваат до Трговскиот учи-

лишен центар — Скопје, населба „Вардар" б. б. 
Некомплетираните документи нема да се земаат 

во разгледување. 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

(577) 

100 

СООПШТЕНИЕ 
Врз основа на член 20 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник: на СРМ" 
бр. 42/65), во врска со Амандманот П на Уставот 
на СРМ, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија соопштува дека ќе врши избор на 
судии на окружните судови и тоа: 

— на Окружниот суд — Скопје 2 судии 
— на Окружниот суд — Штип 3 судии 
Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-

ловите од член 40 од Основниот закон за судови-
те од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65), можат да се пријават до Собранието на 
СР Македонија — Комисија за прашања на избо-
рите и именувањата, во срок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на соопштението. 

ОД СОБРАНИЕТО НА СРМ 

100 

— 101 

СОДРЖИНА 
Страна 

(58.1 Закон за воведување републички при-
.1. ѕ донес на средствата за заедничка по-
^г^ч тр ошувачка — — — — — — — — 97 
(59^/ Зак он за уредување на определени пра-
^ ^ шања во врска со финансирањето на 
, социјалното осигуруваше —- — — — 98 
60/ Закон за дополнување на Законот за 

републички придонеси и даноци на гра-
^—ч. ѓа ни те — — — — — — — — — 99 
61. ЈЗакон за измени и дополнување на За -

^ к о н о т за начинот на решавањето споро-
вите помеѓу здравствените установи и 
комуналните заедници на социјално оси-
гуру вање _ _ _ _ _ _ _ _ 100 

62_)одлука за давање согласност на Одлу-
. ^ У к а т а за плаќање придонеси за социјално 

осигурување за определени категории 
^—.осигуреници — .— — — — — — — 

/ бЗ.уОдлука за давање согласност на Одлу-
( у ^ У ката за височината на посебниот придо-

нес за здравствено осигурување на члено-
вите на семејствата на југословенските 
државјани кои стапиле во работен однос 
во странство — — — — — — — 

/ 6 4 . ) Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за отопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покриваше на трошоците за инвалидско 
осигуруваше што го надминуваат одре-
дениот просек на трошоците на тоа оси-
турување за 1968 година — — 

ѓ 65.уОд;лука за даваше согласност на Одлу-
I ката за отопите за додатниот придонес за 
( инвалидско и пензиско осигуруваше за 

покривање на зголемените трошоци на 
инвалидското осигуруваше кои произле-
туваат од поголема опасност од несреќа 
на работа или од заболување на профе-

/ ^ л сионална болест за 1968 година — — — 
I бб /Одлука за даваше согласност на Одлу-
УУ ката за отопите на додатниот придонес 

за инвалидско и пензиско осигуруваше 
за покриваше на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигуруваше 
(Поради сметаното на стажот на осигу-
рувањето со зголемено траеше и сма-
лувашето на старосната граница за 1968 

у—ч година — — — — — — — — — 
ј 67 Ј Одлука за даваше согласност на Одлу-

_ ката за користеше дел од средствата из-
двоени за сигурносна резерва во 1967 го-
дина од Зру то износот на личните доходи 
за покриваше дефицитот на фондот на 
инвалидското и пензиското осигуруваше 
утврден со завршната сметка за 1967 
година — — — — — — — — — 101 

/68.] Одлука за измени и дополнуваше на 
Одлуката за користењето на средствата на 
Фондот за станбените потреби на пензио-
нерите и инвалидите на трудот —1 — 102 

' 59.Ј Одлука за усогласување на пензиите, ин-
к^Ѕ валиднините и додатокот за помош и нега 

со движешето на просечните трошоци на 
животот во 1967 година — — — — — 102 

(7Оу' Одлука за определуваше највисокиот из-
нос на пензискиот основ односно личниот 
доход од кој може да се определи пензија 103 

/71 .у Одлука за измена на Одлуката за цра-
[ ничниот износ на најниското пензиско 

примање, за износот на заштитниот до-
даток и другите услови за обезбедување, 
користење и губење право на тој додаток 103 

101 

101 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата 

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


