
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 26 април 1968 
С к о п ј е 

Број 15 Год. XXIV 

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

139. 

Врз основа на член 171 став 2 и 5 од Основ-
ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), точка 4 од Од-
луката за начинот на кој се утврдува просечното 
траење на користењето на инвалидска пензија од-
носно семејни пензии („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 47/67) и член 35 став 1 точка 12 од Статутот на 
Републичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, Советот на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — Скопје, на седницата одржана 
на 9 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОСЕЧНОТО ТРАЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА ИНВАЛИДСКА ОДНОСНО СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I 
За утврдување височината на надоместокот на 

штета во еден вкупен износ во смисла на член 171 
став 3 од основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување цросечното 
траење на користењето на инвалидска односно се-
мејни пензии во СР Македонија се утврдува, и тоа: 

1) 21 година, 7 месеци и 20 дена за корисниците 
на инвалидска пензија — мажи; 

2) 25 години, 3 месеци и 14 дена за корисниците 
на инвалидска пензија — жени; и 

3) 7 години, 4 месеци и 24 дена за корисниците 
на семејни пензии. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија", 
а ке се применува од 1 јануари 1968 година. 

Бр. 01-1180/1 
9 април 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Петко Мартиновски, е. р. 

140. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и член 32 
став 2 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 
14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 17 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОС-
ТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 

И 1966 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
ОД 1967 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 

коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 и 
1966 на ниво на личните доходи од 1967 година. 

II 
На осигурениците кои остваруваат право на пен-

зија по одредбите на Основниот закон за пензиско-
то осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67) и на Основниот 
закон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 5/65, 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 54/67), 
а пензискиот основ им се утврдува со пресметува-
ње на личните доходи остварени во поранешните 
години на ниво на личните доходи од 1967 година, 
пресметувањето ќе се извршува со примена на след-
нине коефициенти: 

— за личните доходи ОД 1961 година — 379 
— за личните доходи ОД 1962 година — 324 
— за личните доходи ОД 1963 година — 281 
— за личните доходи ОД 1964 година — 220 
— за личните доходи од 1965 година — 165 
— за личните доходи ОД 1966 година — 116 

III 
Оваа одлука влегура во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-1234/1 
17 април 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

141. 
Врз основа на член 118 став 2 од Основниот за-

кон 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), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 17 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-
НУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1968 ГОДИНА 

I 
На корисниците на инвалидска, старосна и се-

мејна пензија им се определува надоместок за за-
крепнување во 1968 година во износ од 80 динари. 

II 
Надоместокот од претходната точка ќе им се 

исплатува на корисниците на пензија кои тоа пра-
во го оствариле и престанале да работат до 1 јану-
ари 1968 година, како и на оние кои оствариле пра-
во на пензија и престанале да работат во текот на 
1968 година, а не ползувале годишен одмор во таа 
година. 

III 
Повеќе корисници на семејна пензија по едно 

решение се сметаат како еден корисник за исплата 
на надоместок за закрепнување по оваа одлука. 
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IV 
Средствата за закрепнување на пензионерите 

издвоени до крајот на 1968 година, кои не ќе бидат 
исползувани за исплата на надоместокот во смисла 
на точка I и II од оваа одлука, ќе се употребат со-
образно со нивната намена во наредниот период. 

V 
Исплатата на надоместокот за закрепнување на 

корисниците на пензија по оваа одлука ќе се из-
врши заедно со исплатата на зголемувањето на пен-
зиските примања за периодот јануари—април 1968 
година. 

VI 
Средствата издвоени за изградба на објекти за 

одмор и рекреација на пензионерите за годините 
1966 и 1967 во вкупен износ од 814.412,67 динари се 
доделуваат на Републичкиот одбор за Македонија 
на Сојузот на здруженијата на пензионерите и ин-
валидите на трудот како неповратни средства за 
изградба на објект за одмор и лекување на пензи-
онерите во месноста Катлановска Бања. 

За начинот на ползувањето на средствата од 
претходниот став Републичкиот одбор за Македо-
нија на Сојузот на здруженијата на пензионерите 
и инвалидите на трудот ќе склучи посебна спогод-
ба со Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње — Скопје, кој е овластен да ракува со сред-
ствата за помагање закрепнувањето на пензионе-
рите. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-1235/1 
17 априли 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, е. р. 

142. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и членот 

113а став 1 од Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 
12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедни-
ца на социјалното осигурување на работниците — 
Скопје, на седницата одржана на 17 април 1968 
година ,донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРО-
ШОЦИ . НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАС-
НОСТ ОД НЕСРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБО-

ЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 
ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за отопите на додатниот придонес 

за инвалидско и пензиско осигурување за покри-
вање на зголемените трошоци на инвалидското оси-
гурување кои произлегуваат од поголема опасност 
од несреќа на работа или од заболување од профе-
сионална болест за 1968 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 7/68), во точка Ш став 1 се вршат след-
ниве измени и дополнувања: 

Во разред I редните броеви 69 и 78 се бришат, 
а во реден број 109 по зборот „Техничари" се до-
дава „во производство". 

Во разред II реден број 50 по зборот „работни-
ци-Уместо „а" треба да стои „на". 

'Во разред V редниот број 5 се брише. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето 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 РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 1233/1 

17 април 1968 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Митанова, е. р. 

143. 
Врз основа на член 3 и член 55 став 1 точка 4 

од Основниот закон за организација и финансира-
ње на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/64, 57/65 и 29/66), а во согласност со 
заклучокот на Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците, 
донесен на седницата одржана на 9. ХП. 1965 го-
дина, директорот на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — Скопје и претседателот на 
Адвокатската комора на СР Македонија, склучу-
ваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА АДВОКАТИТЕ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор бе обезбедува здравствено оси-

гурување и спроведува инвалидското и пензиското 
осигурување на адвокатите, членови на Адвокат-
ската комора во СР Македонија и на членовите на 
нивните семејства. 

Член 2 
Со својство на осигуреник според овој договор 

адвокатот се здобива со денот на неговото запишу-
вање во именикот на адвокатите, а му престанува 
тоа својство со денот на неговото бришење од име-
никот. 

Член 3 
На адвокатот не му престанува осигурувањето 

за време на привремено запирање на неговото вр-
шење адвокатура до една година, доколку адвока-
тот за тоа време го плаќа придонесот за социјално 
осигурување. 

Член 4 
Здравственото осигурување на адвокатот се 

обезбедува во рамките на комуналниот завод за со-
цијално осигурување на чие подрачје се наоѓа де-
ловната просторија на адвокатот. 

Инвалидското и пензиското осигурување на ад-
вокатите се спроведува во рамките на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците на СР Македонија. 

Член 5 
Правата од здравственото, инвалидското и .пен-

зиското осигурување адвокатите и членовите на 
нивните семејства ги имаат во обем и под условите 
определени со Основниот закон за здравствено оси-
гурување, Основниот закон за инвалидското осигу-
рување и Основниот закон за пензиското осигуру-
вање, за лицата во работен однос, доколку со одред-
бите на споменатите закони, што се однесуваат на 
лицата кои вршат самостојни дејности, и со овој 
договор не е определено поинаку. 

Одредбите од законите од претходниот став, што 
се однесуваат на борците од Народноослободител-
ната борба и на Шпанските борци, ќе се примену-
ваат и на адвокатите — учесници во НОВ односно 
Шпански борци. 
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ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 6 

Надоместокот на личниот доход во случај на 
привремена спреченост од работа (член 48 став 1 
точка 1 од Основниот закон за здравственото оси-
гурување) на адвокатите им припаѓа од триесет и 
првиот ден на непрекинатото траење на таа неспо-
собност. 

Надоместокот од претходниот став се опреде-
лува според месечниот просек од збирот на основи-
ците од член 21 и 23 на овој договор, што служеле 
како основица за плаќање на придонесите за со-
цијално осигурување во календарската година што 
претходи на годината на настанувањето времена 
спреченост од работа. Доколку осигуреникот немал 
обврска за плаќање на придонесите за целата прет-
ходна календарска година, месечниот просек ќе се 
изнајде од збирот на паричните износи на осигу-
рувањето што служеле како основица за плаќање 
на придонесите за социјално осигурување за месе-
ците што претходеле на месецот во кој настапила 
привремена спреченост од работа. 

Член 7 
Одредбите на членот 50 став 1, членот 51 став 

1 и членот 71 став 1 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување, нема да се применуваат на 
осигурениците според овој договор. 

Член 8 
Доколку во текот на користењето на надоме-

стокот на личниот доход по основ на спреченоста 
од работа (член 48 став 1 точка 1 од Основниот за-
кон за здравственото осигурување) или по основ на 
отсуство поради бременост и породување (член 70 
став 1 од споменатиот закон) канцеларијата на оси-
гуреникот работи, за тоа време надоместокот се на-
малува за 50%. 

Член 9 
Користењето на правата од здравственото оси-

гурување според овој договор не може да започне 
доколку придонесите за сите гранки на осигурува-
њето не се уплатени до крајот на месецот по ме-
сецот во кој придонесите биле стасани за плаќање. 

Во случај на претходниот став не се запира 
користењето на правата започнато пред (втасаноста 
на ^уплатените придонеси. 

Запреното користење на правата се воспоставу-
ва за понатаму од денот на подмирувањето на си-
те стасани а неуплатени придонеси. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 10 

Адвокатите се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, предвидени со Основниот закон за ин-
валидското осигурување. 

Член 11 
Како своја работа во смисла на членот 32 од 

Основниот закон за инвалидското осигурување се 
сметаат сите работи што адвокатот ги врши врз 
основа на прописите за адвокатурата. 

Член 12 
За пресметување на надоместокот и материјал-

ното обезбедување според Основниот закон за ин-
валидското осигурување, како личен доход се зема 
просечниот месечен износ на основиците на осигу-
рување на адвокатот од членот 21 и 23 на овој до-
говор, што служеле како основица за плаќање на 
придонесите за социјално осигурување за една го-
дина пред месецот во кој настапила инвалидноста. 

Доколку осигуреникот немал обврска за плаќа-
ње на придонеси за цела година пред месецот во 
кој настапила неговата инвалидност, месечниот 
просек на паричните износи на осигурувањето се 
наоѓа од збирот на основиците што служеле за пла-
ќање придонеси за социјално осигурување во не-
полна година. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 13 

Правата од пензиското осигурување ги стекну-
ваат осигурениците и членовите на нивните семеј-
ства во обем и под условите определени со Основ-
ниот закон за пензиското осигурување за лицата 
во работен однос, ако со овој договор не е одредено 
поинаку. 

Адвокатите не можат да остваруваат право на 
предвремена пензија од член 28 од Основниот за-
кон за пензиското осигурување, ниту право на за-
штитен додаток на пензијата. 

Член 14 
Старосна пензија се определува од основицата 

на осигурувањето што ја прави било кој непреки-
нат десетгодишен просек на основиците на осигу-
рување од членот 21 и 23 на оној договор на кој 
осигуреникот бил осигурен. 

За пресметување на досегашниот просек на ос-
новицата на осигурување се земаат предвид само 
оние основици на осигурување од календарската 
година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 
шест месеци. 

Член 15 
Доколку во десетгодишниот период, во кој се 

утврдува пензискиот основ (член 118 од Основниот 
закон за пензиското осигурување) адвокатот провел 
еден дел од тој период во работен однос или друго 
својство по кое бил задолжително осигурен, а друг 
дел во адвокатура, пензискиот основ се утврдува 
од личните доходи што служат за утврдување на 
пензискиот основ од периодот на работниот однос 
или во друго својство и од основиците на осигуру-
вањето од периодот ка вршењето адвокатура. 

Члеѕн 16 
Пензионерите кои се здобиле со старосна пен-

зија по основ на работен однос или самостојна про-
фесионална дејност, а по пензионирањето почнале 
да вршат адвокатура, можат да се здобијат со пра-
во на пензија според овој договор доколку најмалку 
три години биле осигурени како адвокати. Ова се 
однесува на пензионерите кои право на старосна 
пензија оствариле со пензиски стаж помал од 40 
години (мажи) односио 35 години (жени), а борците 
од НОП од пред 9. IX. 1943 година и Шпанските 
борци со пензиски стаж помал од 35 години (мажи) 
Односно 30 години (жени). 

Старосната пензија од претходниот став наново 
се определува по барање на адвокатот врз основа 
на десетгодишен просек на личните доходи и ос-
нови на осигурување. 

Адвокатот може да бара, наместо ново опреде-
лување на пензијата според претходните ставови, 
определената пензија да му се поголеми за соодветен 
процент врз основа на времето на вршењето адво-
катура по пензионирањето. 

Член 17 
На членовите на семејството на адвокатот, за-

гинат, умрен или исчезнат под околностите од чле-
нот 243 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање, по нивно барање ќе им се признае правото 
на семејна пензија во обем и под условите од наве-
дената одредба, доколку адвокатот вршел адвокат-
ска дејност непосредно пред настапувањето на 
околностите од истата одредба, или доколку во тоа 
време адвокатот бил вон од таква дејност поради 
околностите од членот 146 од споменатиот закон. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 18 
Во пензиски стаж на адвокатите им се сметаат: 
1) периодите на стаж на осигурување навршени 

во осигурување по договорите за социјално осигу-
рување на адвокатите; 
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2) периодите на стаж на осигурувањето од член 
126 до 137 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување; 

3) периодите на стаж што по одредбите на Ос-
новниот закон за пензиското осигурување се сметаат 
како посебен стаж (член 138 до 161 од Основниот 
закон за пензиското осигурување), освен периодите 
на посебен стаж што по тој закон се сметаат во 
стаж а кои по Законот за пензиското осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/57) не се сметале 
во пензиски стаж; 

4) времето проведено во вршење на адвокатура 
по 15 мај 1945 година до денот на востанувањето 
на задолжителното осигурување на адвокатите (по-
себен стаж); 

5) времето проведено во' вршење на адвокатура 
или јавно бележништво пред 15 мај 1945 година, 
онолку време колку осигуреникот по таа дата про-
вел во работен однос со полно работно' време или 
во друго својство изедначено со работен однос или 
во вршење на адвокатура, под услов по 15 мај 1945 
година да провел најмалку 5 години во таков рабо-
тен однос или во друго својство изедначено со него 
односно во адвокатура (посебен стаж); 

6) временскиот период од 6. IV. 1941 до 15. V. 
1945 година во кои осигуреникот не вршел адвокат-
ска дејност или дејност на јавен бележник од при-
чини, наведени во членот 146 од Основниот закон 
за пензиското осигурување (посебен стаж). 

При утврдувањето на пензискиот стаж соглас-
но ќе се применуваат прописите од член 162—166 
од Основниот закон за пензиското осигурување. 

Член 19 
Во пензиски стаж, како посебен стаж на оси-

гурениците им се смета сето време на вршење 
адвокатура или јавно бележништво пред 15. V. 1945 
година — ако осигуреникот по таа дата провел нај-
малку 15 години во работен однос со полно работ-
но време или во друга со него изедначена работа 

/ односно во адвокатура. 
Член 20 

Доколку признавањето на определен период во 
пензиски стаж според Основниот закон за пензи-
ското осигурување и Основниот закон за инвалид-
ското осигурување е условено со стапување во ра-
ботен однос, односно со траење или престанок на 
таков однос, ќе се смета дека адвокатот го испол-
нил тој услов со почнувањето на вршењето адво-
катска или јавнобележничка дејност, односно со 
траење или престанок на вршењето на таква деј-
ност. 

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
' Член 21 

Основиците на осигурувањето' се определуваат 
според должината на пензискиот стаж, и тоа: 

На осигуреник-жена Осно-
со стаж вица на 

осигур. 
до 10 год. до 10 год. 700 

преку 10 до 20 год. преку 10 до 18 год. 800 
„ '20 до 30 год. „ 18 до 25 год. 1.000 
„ 30 години „ 25 години 1.200 
Определување повисока основица на осигуру-

вање според навртениот пензиски стаж се врши 
од првиот ден на наредниот месец по месецот во 
кој се исполнети условите за промена на основот 
на осигурувањето. 

Кога со дополнително' признавање на пензиски 
стаж осигуреникот се здобие со право на повисо-
ка основица на осигурување, во смисла на ставот 
1 од овој член, менувањето на основицата се врши 
од првиот ден на наредниот месец по поднесување 
на барањето. - ; 

На осигуреник-маж 
со стаж 

Член 22 
Во зависност од порастот на личните доходи ос-

новиците на осигурување од членот 21 став 1 на 
овој договор, почнувајќи од 1. I. 1968 година за-
должително се пресметуваат во почетокот на секоја 
календарска година на соодветни повисоки износи 
со примена на валоризациониот коефициент кој 
го утврдува со одлука Собранието еа Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците на СР Македонија, ако општиот просек на лич-
ните доходи во минатата година во Републиката се 
зголемил најмалку за 5%. 

Ако општиот просек на личните доходи во ми-
натата година во Републиката се зголеми за по-
малку од 5% па затоа не е извршено пресметува-
ње на основиците на осигурувањето во смисла на 
претходниот став, процентот на зголемувањето на 
личните доходи од претходната година се додава 
на процентот на личните доходи во идната година, 
па основиците на осигурување се зголемуваат за 
вкупниот процент на зголемувањето на личните до-
ходи во двете години во смисла на ставот 1 на 
овој член. 

Член 23 
По барање на осигуреникот ќе му се определи 

повисока основица на осигурување од членот 21 на 
овој договор од оној кој би му бил определен спо-
ред должината на пензискиот стаж. 

Исто така, на осигуреникот, по сопствен избор, 
ќе му се определи основица на осигурување од 
1 ЗОО или 1 500 нови динари, ако осигуреникот (маж) 
нема повеќе од 30 години односно (жена) 25 годи-
ни признат пензиски стаж. 

Член 24 
Основицата на осигурување според членот 23 

на овој договор може да се измени од првиот ден 
на наредниот месец по месецот во кој е поднесено 
барањето за измена на тој износ. 

Измена на основиците на осигурување според 
членот 23 од овој договор не може да се изврши 
за времето додека трае времената неспособност од-
носно спреченост за работа (член 48 став 1 точка 1 
и 3 до 6 и член 70 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување). 

П Р И Д О Н Е С И 
Член 25 

Адвокатите плаќаат придонес за социјално оси-
гурување пропишани за гранките за кои се оси-
гурени. 

Член $6 
За плаќање придонеси според овој договор слу-

жи основицата на осигурувањето (член 21 и 23 на 
овој договор), во кој адвокатот е индивидуално рас-
пореден според членот 32 на овој договор. 

Член 27 
Адвокатите ги плаќаат придонесите за соци-

јално осигурување според отопите определени од 
надлежниот орган на социјалното осигурување за 
осигурениците во работен однос, пресметани за при-
мена на нето износ на осигурувањето. 

Месечниот износ на придонесите се пресметува 
со примена на отопите пропишани според претход-
ниот став на основицата на осигурувањето од .чле-
нот 21 и 23 на овој договор. 

Член 28 
Обврзник на придонеси според овој договор е 

адвокатот кој истите ги уплатува сам. 
Придонесите за социјално осигурување не се 

плаќаат за време спреченоста на адвокатот од рабо-
та (член 48 став 1 точка 1 и 3 до 6 и член 70 од 
Основниот закон за здравственото осигурување). 

Член 29 
Придонесите се плаќаат на комуналниот завод 

за социјално осигурување при кој адвокатот се во-
ди како осигуреник. 
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ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 30 

Адвокатот е должен во срок од 8 дена од де-
нот на неговото впишување во именикот на адво-
катите, односно од денот на бришењето од тој име-
ник да поднесе пријава за осигурување, односно 
одјава на осигурувањето на комуналниот завод за 
социјално осигурување надлежен за подрачјето на 
кое се наоѓа неговата работна просторија. 

Адвокатот е должен кон пријавата за осигуру-
вање да приложи докази за впишување во имени-
кот на адвокатите и за утврдувањето на основицата 
на осигурувањето. 

Доколку адвокатот не постапи според претход-
ниот став, заводот може по службена должност 
да ги прибави нужните податоци. 

Член 31 
Адвокатот е должен да го извести надлежниот 

завод за социјално осигурување за секоја промена 
на личните и другите околности што се од влија-
ние за неговите права или обврски од неговото оси-
гурување според овој договор. 

Член 32 
Комуналниот завод за социјално осигурување 

со одделно решение го распоредува адвокатот во 
соодветна основица на осигурувањето при почето-
кот на осигурувањето и при секоја промена на 
околностите, што се од влијание за висината на 
паричниот износ на осигурувањето. 

Препис од решението од претходниот став се 
доставува на Адвокатската комора. 

Член 33 
Постапката за остварување на правата според 

овој договор се покренува по барање на осигуре-
никот односно членовите на неговото семејство. 

Член 34 
Кога при барањето да се користи одделно пра-

во од осигурувањето се констатира дека осигурени-
кот не ги уплатил сите стасани за плаќање придо-
неси и дека поради тоа не може да се започне со 
користењето на правата, надлежниот завод за за-
пирање користењето на правото донесува одделно 
решение. 

Член 35 
За се што се однесува на начинот за извршува-

ње на обврските на осигуреникот и за остварува-
ње на нивните права се применуваат одредбите од 
прописите за здравственото, пензиското и инвалид-
ското осигурување, доколку со овој договор не е по-
инаку определено. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 36 

Адвокатите кои се затечени на денот на стапу-
вањето во сила на овој договор како осигуреници 
според договорот за социјално осигурување на адво-
катите од 12 јуни 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 33/64), надлежниот завод по службена 
должност со одделни решенија ќе ги распореди во 
соодветни основици од членот 21 и 23 на овој до-
говор. 

Член 37 
Придонесите за социјално осигурување според 

овој договор ќе се плаќаат почнувајќи од 1 јану-
ари 1967 година. 

Доколку од распоредот на адвокатите според 
членот 36 на овој договор ќе произлезе поголема 
обврска за плаќање на придонесите во однос на до-
сега уплатените придонеси, разликата на таа об-
врска ќе се уплатува во тримесечни рати до ко-
нечна уплата на целата разлика. Доколку пак ќе 
произлезе помала обврска, вишокот на уплатените 
придонеси ќе се засмета како уплатени придонеси 
за идните месеци. 

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи договорот за социјално 
осигурување на адвокатите од 1;2 јуни 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" број 33/64). 

Член 39 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето. 
Бр. 13-318/67 

1 март 1968 година 
Скопје 

Договорувачи: 
За Адвокатската комора За Републички завод за 

на СРМ социјално осигурување 
Претседател, — Скопје 

Трајко Јовев, е. р. Душко ѓорѓиев, е. р. 

Прописи на општинските собранија 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

22. 
Врз основа на член 45 од Основниот закон за 

финансии на општествено-полпитичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64) и член 36 став 
3 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието 
на општината Кавадарци, на заедничката седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните за-
едници, одржана на ден 11. IV. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

ЗА 1968 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на општината Кавадарци за 1968 го-

дина содржи: 
Приходи во нови динари 7.191.000 * 

од кои: 
— од сопствени извори нови динари 4.901.000 
— од дополнителни средства на Ре-

публиката нови динари 2.290.000 
Распоредени приходи нови динари 7.041.000 
^распоредени приходи нови динари 150.000 

Член 2 
Општинските органи и другите корисници на 

средствата од Општинскиот буџет се должни извр-
шувањето на работите и задачите од својот дело-
круг да го организираат во границите на средства-
та што им се одобрени со овој буџет, раководејќи 
се од начелото на рационалност и штедење при ко-
ристење на одобрените средства. 

Општинските органи не можат да преземаат об-
врски на товар на Општинскиот буџет над изно-
сите утврдени за 1968 година, ниту да создаваат 
обврски на Општинскиот буџет за идните години, 
ако тоа не е утврдено со закон или друг акт на Со-
бранието на општината Кавадарци, односно акт на 
Советот за финансии донесен врз основа на закон. 

Обврските од став 2 од овој член можат да се 
создаваат само ако со актот со кој се создаваат тие 
обврски се обезбедуваат и извори на приходи за 
нивното подмирување. 

Член 3 
Средствата за вршење редовна дејност на оп-

штинските органи можат да се зголемуваат ако со 
закон бидат изменети нивните задачи, ако им би-
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дат и доделени нови задачи или им бидат изме-
нети условите за работа, поради кои ќе биде по-
требно зголемување бројот на работниците односно 
материјалните трошоци. 

За зголемувањето на средствата во смисла на 
претходниот став одлучува Советот за финансии 
врз основа на барање и поднесена документација 
за видот, сложеноста и обемот иа задачите односно 
изменетите услови за работа. 

Зголемувањето на средствата од став 1 на овој 
член се врши од буџетската резерва. 

Член 4 
Средствата за вршење редовна дејност на оп-

штинските органи ќе се намалат само ако намалу-
вањето на задачите или изменетите услови за ра-
бота налагаат намалување бројот на работниците, 
односно материјалните трошоци. 

Ако врз основа на општинските прописи се под-
несуваат задачи од еден на друг општински орган, 
се пренесуваат и соодветните средства. 

Износот за Кој се намалени средствата за вр-
шење на редовната дејност на општинските орга-
ни во смисла на став 1 од овој член, до колку не се 
пренесе на друг општински орган, се пренесува во 
буџетската резерва. 

За намалувањето односно пренесувањето на 
средствата во смисла на став 1 и 2 од овој член 
одлучува Советот за финансии со претходно мисле-
ње на органот на кој му се намалуваат средствата, 
односно од органите од кои и на кои се пренесуваат 
средствата. 

Член 5 
Средствата што им се обезбедени на општин-

ските органи за посебни намени ќе се користат са-
мо за потребите за кои се обезбедени тие средства, 
преку одделна сметка. 

Средствата распоредени за посебни намени што 
не ги! извршуваат органите непосредно, ќе се кори-
стат врз основа на програмите и писмените дого-
вори што врз основа на тие 'програми со соодвет-
ните организации ќе ги склучат општинските ор-
гани-носители на тие средства. По еден примерок 
од склучените договори му се доставуваат на Од-
делението за финансии при општината Кавадарци, 
во срок од еден месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдува 
старешината на општинскиот орган на управата. 

Член 6 
На општинските органи, кои со рационално ко-

ристење на средствата за посебни намени што имаат 
карактер на материјални и функционални расходи 
остварат заштеди, Советот за финансии може, по 
предлог на органот, да одобри дел од тие заштеди 
да се користат за лични доходи, за набавка на 
опрема и за заедничка потрошувачка. 

Учеството на органите во заштедите од прет-
ходниот став се утврдуваат со завршната сметка на 
Општинскиот буџет. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесу-
ваат за постигнатите заштеди при склучувањето на 
договорите според став 2 на член 5 од оваа одлука. 

Член 7 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата споредени за посебни на-
мени не ќе бидат делумно или во целина потро-
шени, Советот за финансии може ^потрошените 
средства, освен средствата од претходниот член, да 
пи пренесе во буџетската резерва. 

Член 8 
Се овластува Советот за финансии да донесува 

одлука за користење на средствата од буџетската 
резерва во висина од 10.000 нови динари. 

За поголема сума од претходниот став донесува 
одлука Собранието на општината Кавадарци. 

Член 9 
Приходите што ги остваруваат општинските ор-

гани од вршењето на технички, сметководствени, 
административни и ел. услуги на работните и други 
организации ќе се користат за опрема на органот 
во износ од најмалку 20%, а остатокот ќе се ко-
ристи за вршење на редовна дејност. 

Член 10 
Од средствата на придонесите, даноците и так-

сите што се редовен приход на општината по од-
биток на дополнителните и пренесените средства 
од минатата година се издвојува 1% за резервниот 
фонд на општината. 

Член 11 
Од приходите на буџетот на општината за 1968 

година се обезбедуваат средствата: 
1. за потребите на Општинското собрание и не-

говите органи; 
2. за вршење дејностите на општествените 

служби чиј основач е Општинското собрание и за 
извршување обврски и задачи во областа на кул-
турата и просветната, социјалната и здравствената 
заштита на граѓаните од подрачјето на општината, 
според постојните прописи; 

3. за отплатување на достасани ануитета по 
кредити и гаранции; 

4. за вршење на дејностите на општествено-
политичките организации и здруженија на граѓа-
ните; 

5. за интервенција во стопанството; 

6. за задоволување на други општествени по-
треби и за извршување на обврските и задачите од 
општо значење на општината, како и за финанси-
рање на потребите од заеднички интерес на оваа 
и други општествено-политички заедници. 

Член 12 
Прегледот на приходите на Општинскиот бу-

џет и нивното распоредување по основни намени 
се наоѓа во Билансот на приходите и општото рас-
поредување на приходите на Општинскиот буџет 
за 1968 година, кој е составен дел на оваа одлука. 
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Б И Л А Н С 
на приходите и на општиот распоред на приходите на буџетот на општи-, 

ната Кавадарци за 1968 година 

Квалифика-
ционен број на 

И з н о с 

форма 
прих. 

пот-
форма 
прих. 

П Р И Х О Д И потформа 
приходи 

вкупен 
на форма 
приходи 

1 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

21 

22 
23 
25 

26 

31 
32 
33 

62 

71 

91 

111 
112 

121 
122 

131 

133 

141 

151 

211 
<212 
213 

712 

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
Придонес од личен доход од работен однос: 
— придонес од личен доход од работен однос 
— учество во приходите од придонесот од личниот доход 

од работен однос на пошироката општествено-политичка 
заедница 

Придонес од личен доход од земјоделската дејност: 
— придонес од личен доход од земјоделската дејност 
— учество во приходите од придонесот од личен доход од 

земјоделската дејност на пошироката отптествено-поли-
тичка заедница 

Придонес од личен доход од самостојно вршење занает-
чиски и други стопански дејности: 
— придонес од самостојно вршење занаетчиски и други 

стопански дејности 
—• придонес од самостојно вршење занаетчиски и други 

стопански дејности кој се плаќа во паушален износ 
и кој се плаќа во процент од остварениот бруто приход 

Придонес од личен доход од самостојно вршење интелек-
туални услуги: 
— придонес од личен доход од самостојно вршење инте-

лектуални услуги 
Придонес од личен доход од самостојно вршење авторски 
права, патенти и технички унапредувања: 
—• придонес од личниот доход од авторски права, патенти 

и технички унапредувања 
Придонес од вкупниот приход на граѓаните 

ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
ВИД 2. ДАНОЦИ 

Данок на промет: 
— данок на промет на стоки на мало 
— данок на промет на надоместоци за услуги 
— данок на промет на недвижности и права 
Данок на приход од згради 
Данок на приход од имот и имотни права 
Данок на приход остварен со употреба на дополнителна 
работа од други лица 
Данок на наследства и подароци 

ВКУПНО ВИД 2. ДАНОЦИ 
ВИД 3. ТАКСИ 

Административни такси 
Комунални такси 
Судски такси 

ВКУПНО ВИД 3. ТАКСИ 
ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ 

ПРИХОДИ 
Други разни приходи 

ВКУПНО ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И 
ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ 

ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства: 
— општи дополнителни средства во определен износ 

ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

Вишок на приходите по буџетот од претходната година 
ВКУПНО ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

(видови 1 до 9) 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 

1.070.000 

686.000 1.756.000 

368.000 

122.000 

73.000 

12.000 

5.000 

929.000 
86.000 

200.000 

2.290.000 

490.000 

161.000 234.000 

12.000 

5.000 
1.000 

2.498.000 

1.215.000 
175.000 

7.000 

5.000 
10.000 

1.412.000 

_110.000 
60.000 

200.000 
370.000 

249.000 

249.000 

2.290.000 
2.290.000 

372.000 
372.000 

7.191.000 
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ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Квалификационен 
број на 

распоред, 
под 

група 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

И з н о с н а 

распоредена 
под 

група 
распоредена 

група 

01—2 

02—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 01 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВА-
НИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Средства распоредени во определен износ (Освен за ин-
вестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01 

ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАУЧНА РАБОТА 
Средства распоредени во определен износ: 

02—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
ВКУПНО1 ОСНОВНА НАМЕНА 02 

03—2 

ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 
ДЕЈНОСТ 

Средства распоредени во определен износ: 
ОЗ—2—1 — за редовната дејност 
ОЗ—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03 

ОСНОВНА НАМЕНА 04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
04—2 Средства распоредени во определен износ: 

04—2—1 — за редовна дејност 
04—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04 

ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
05—2 Средства распоредени во определен износ: 

05—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05 

ОСНОВНА НАМЕНА 06 — КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ 
06—2 Средства распоредени во определен износ: 

06—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06 

07-

ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИ 
ОРГАНИ 

-2 Средства распоредени во определен износ: 
07—2—1 — за редовната дејност 
07—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 

13—2 

14—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА 

НА ГРАЃАНИ 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 

ОСНОВНА НАМЕНА 14 — НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Средства распоредени во определен износ: 
14—2—21 — за текушта вложувања 
14—2—22 — за отплата на ануитета 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14 

1.000 

110.000 
252.500 

80.000 
372.000 

283.000 

340.000 

3.315.000 
289.000 

10.000 
400.000 

1.110.000 
1.110.000 

1.000 
1.000 

362.500 
362.500 

452.000 
452.000 

273.000 
273.000 

340.000 
340.000 

3.604.000 
3.604.000 

158.500 
158.500 

410.000 
410.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 16 — ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

16—2 Средства распоредени во определен износ: 
16—2—21 — за текушти вложувања 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16 
60.000 60.000 

60,000 
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ОСНОВНА НАМЕНА 17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

17—(2 Средства распоредени во определен износ 200.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17 200.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 18 — ИЗДВОЈУВАЊА ВО 
РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

18—1 Средства распоредени во процент од сите или од одделни 
приходи 60.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13 60.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 19 — ^РАСПОРЕДЕНИ 
ПРИХОДИ-ТЕКУШТА РЕЗЕРВА 

19—2 Средства распоредени во определен износ 150.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19 150.000 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И ^РАСПОРЕДЕНИ 
ПРИХОДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01—19) 7.191.000 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
Член 13 

Распоредот на приходите на општинскиот бу-
џет за 1968 година во износ од 7.191.000 нови дина-
ри по носители, корисници и поблиски намени во 
рамките на општиот распоред на приходите од член 
12 од оваа одлука е извршен во посебниот дел од 
буџетот. 

Член 14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1968 година. 

Бр. 01-2395 
И април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, с. р. 

23. 
Врз основа на член 64 од Основниот закон за 

финансирање на огпнтествено-политичките заедни-
ци („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64), Собранието 
на општината Кавадарци, на заедничката седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните за-
едници, одржана на 11. IV. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА 
ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА 1967 ГОДИНА 

Член 1 
Се одобрува завршната сметка на буџетот на 

општината Кавадарци за 1967 година, со: 

— Приходи 5.960.789 
— Посебна буџетска резерва 28.421 
— Чист приход на буџетот 5.932.368 
— Расходи 5.588.417 
— Вишок на приходи . 372.372 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 372.372 нови 

динари се пренесува како приход во буџетот на 
општината Кавадарци за 1968 година. 

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

вањето. 
Бр. 01-2396 

11 април 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

24. 
Врз основа на член 5, 22, 23, 35 и 43 од Основ-

ниот закон за данокот на промет („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 14/65, 57/65 и 52/66), Собранието на 
општината Кавадарци, на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 11-ГУ-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Во Одлуката за воведување на општински да-

нок на промет на стоки на мало и општински данок 
на надоместок од услуги и за пропишување начи-
нот на утврдувањето, пресметувањето и наплату-
вањето на сојузниот, републичкиот и општинскиот 
данок на промет на обврзниците на кои придоне-
сот од личен доход од самостојно вршење занает-
чиски и други стопански дејности им се обложува 
според основицата или во паушален износ, се бри-
ше точката на крајот во член 10, а се додаваат збо-
ровите „и работничката менза на Шумско-индустри-
скиот комбинат „Страшо Пинџур" — Кавадарци". 

Член 2 
Тарифниот број 2 од споменатата одлука се ме-

нува и гласи: 
„На прометот на патнички и товарни автомоби-

ли и земјоделски машини 3°/о". 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-2399 
11 април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

25. 
Врз основа на член 106, 108 и 109 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64). 
Собранието на општината Кавадарци, на заеднич-
ката седница на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници, одржана на 11-IV-1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА КАВА-

ДАРЦИ СО ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ КАЈ 
СТОПАНСКАТА БАНКА ВО СКОПЈЕ 

I. Се одобрува задолжување на општината Ка-
вадарци кај Стопанската банка во Скопје со инвес-
тиционен кредит за изработување на техничко-еко-
номската студија за подобноста на објектот „ФЕ-



Стр. 234 — Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 26 април 1968 

НИ", во износ од 2.875.000 н. д. со срок на отплата 
10 години, со каматна стопа 6,5% и казнена стопа 
6%. 

П. Договорот по претходниот кредит ќе го пот-
пишат претседателот на Општинското собрание и 
началникот на Одделението за финансии на Со-
бранието на општината Кавадарци. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-2400 
11 април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

26» 
Врз основа на член 4 и 28 од Законот за мер-

ките за безбедноста на сообраќајот на јавните па-
тишта („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници, одржана на 11-1У-1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УРЕДУВАЊЕ ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Во Одлуката за уредување јавниот сообраќај 

на територијата на општината Кавадарци, под бр. 
01-4408/66 год., објавена во „Службен гласник на 
општината Кавадарци" бр. 5/66 год., членот 4 се ме-
нува и гласи: 

„На тротоарите и улиците се забранува остава-
ње предмети кои го попречуваат движењето на пе-
шаците и возилата. 

По исклучок, надлежниот орган на управата 
може на угостителско претпријатие или дуќан да 
му дозволи да постави маси на тротоар под услов 
да е обезбеден пешачки премин во ширина од нај-
малку 2,50 метри. Надлежниот орган на управата 
може да дозволи и на Управата за комунални слу-
жби да поставува саксии со цвеќе или само цвеќе 
по тротоарите, водејќи сметка со тоа да не се пречи 
движењето на пешаците и возилата". 

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4а и 46 кои 

гласат: 
„Член 4а 

Корисниците на станбени, деловни и други 
простории должни се во зимскиот период да го чи-
стат снегот од тротоарите и тоа секој пред својата 
просторија. 

Член 46 
Запрежно возило може да сообраќа по јавен 

пат само ако е регистрирано. 
Регистрацијата на запрежните возила се врши 

по одредбите на Одлуката за регистрација на за-
прежните возила бр. 01-9121/67 год., објавена во 
„Службен гласник на општината Кавадарци" бр. 
10/67 година". 

Член 3 
Во член 22 по бројот 4 се става запирка и се 

додаваат броевите „4а" и „46". 
Член 4 

Членот 26 се менува и гласи: 
„За спроведување на оваа одлука се грижат ор-

ганот на управата надлежен за внатрешните работи 
и сообраќајно-комуналниот инспектор на општина-
та Кавадарци". 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРИ". 
Бр. 01-2402 

11 април 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

27. 
Врз основа на член 24 точка 3 и 4 од Законот 

за искористување на пасиштата („Службен весник 
на СРМ" бр. 27/67) и член 5 точка 1, 2, 3 и 4 и член 
12 од Законот за искористување на селскостопан-
ското земјиште („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/65 
и 12/67), Собранието на општината Кавадарци, на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на 11. IV. 
1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ПАСИШТА ДАДЕНИ НА КО-

РИСТЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Пасиштата дадени на користење со решение 

бр. 01-10620/62 на Народниот одбор на Кавадарска 
општина и решение бр. 01-9106 од 17. XI. 1964 го-
дина на Собранието на поранешната општина Ка-
вадарци се одземаат од Натамошно користење на 
следните стопански организации: 

1) Земјоделска задруга „Грозд" од Кавадарци, 
2) Земјоделска задруга „Димката Ангелов — Га-

берот" од Ваташа, 
3) Земјоделска задруга „Единство" од е. Трсте-

ник, 
4) Земјоделска задруга „Пролетер" од Шивец 

интегрирана со Лозаро-винарското претпријатие 
„Тиквеш" од Кавадарци, 

5) Земјоделска задруга „Чатино" од е. Клиново, 
6) Земјоделска задруга „Илиница" од е. Раец, , 
7) Земјоделска задруга „Гоце Делчев" од е. Во-

зарци, 
8) Земјоделското стопанство „Слога" од е. Ма-

настирец, интегрирано со Земјоделското стопанство 
„Сопотско Поле" во е. Сопот. 

2. Пасиштата дадени на користење со решение 
бр. 2143 и 2144 од 26. УШ. 1961 година на Народ-
ниот одбор на општината Градско, се одземаат од 
натамошно користење од следните стопански ор-
ганизации: 

1) Земјоделско стопанство „Душан Ќириќ" од е. 
Росоман, 

2) Земјоделска задруга „Лазо Филипов — Лав-
ски" од е. Сирково, 

3) Земјоделско стопанство „Вардар" само паси-
штето примено преку Земјоделската задруга од е. 
Чичево. 

3. Пасиштата дадени на користење со решение 
бр. 10-874 од 7. IV. 1962 година на Народниот одбор 
на општината Конопиште се одземаат од натамош-
но користење од следните стопански организации: 

1) Земјоделска задруга „Дудица" од е. Конопи-
ште, интегрирана со Земјоделската задруга „Грозд" 
од Кавадарци, 

4. Пасиштето „Слива" кое го користи ШИК 
„Страшо Пинџур" од Кавадарци, се одзема од на-
тамошно користење. 

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-2404 
11 април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 
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28. 
Врз основа на член 90, 91 и 92 од Основниот за-

кон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 17/65), член 105 од Законот за средствата на сто-
панските организации („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 10/68) и член 226 т. 2 од Законот за општата 
управна постапка, Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
22. IV. 1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ПОД ПРИСИЛНА УПРАВА НА 
ШУМСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ 

„СТРАШО ПИНЏУР" КАВАДАРЦИ 

1. Шумско индустрискиот комбинат „Страшо 
Пинџур" — Кавадарци се става под присилна уп-
рава. 

2. Присилната управа трае една година од де-
нот на донесувањето на ова решение. 

3. За присилен управник се именува Тодор 
Грозданов, од Кавадарци. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение се 
распуштаат органите на самоуправувањето на 
Комбинатот, а в. д. директорот се разрешува од 
должноста. 

5. Надзор над работата на присилниот управ-
ник врши Одделението за стопанство на Собрание-
то на општината Кавадарци. 

6. За преземените мерки и за целокупното ра-
ботење на Комбинатот присилниот управник е 
должен да поднесува писмен извештај до Одделе-
нието за стопанство на Собранието на општината 
Кавадарци тримесечно, а по истекот на присилната 
управа до Собранието на општината Кавадарци. 

7. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето. 

Бр. 01-2799 
22 април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

29. 
Врз основа на член 234 став 2 од Статутот на 

општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на Општински-
от собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 11. IV. 1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА 

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. За началник на Одделението за внатрешни 

работи на Собранието на општината Кавадарци се 
назначува Ацо Роглев од Кавадарци. 

2. Настап на работа од 15. IV. 1968 година. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
Бр. 01-2405 

И април 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

30. 
Врз основа на член 193 од Статутот на општи-

ната Кавадарци, Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, што ќе се 
одржи на ден 5. Ш. 1968 година, да донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ 
РАБОТИ 

1. Се разрешуваат членовите на Комисијата за 
имотно-правни работи Атанас Димов — претседател 
и Никола Наумчев — член. 

2. За членови на Комисијата за имотно-правни 
односи се именуваат: 

— Младен Томовски за претседател и 
— Јаким Зимовски за член. 
3. Мандатот на новоименуваните членови трае 

до истекот на мандатот на останатите членови на 
Комисијата. 

4. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-2406 
11 април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

31. 
Врз основа на член 206 став 3 од Статутот на 

општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на општински-
от собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 11. IV. 1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

I — Се разрешуваат од должноста членови 
на Советот за народна одбрана на Собранието на 
општината Кавадарци: 

1. Каровски Вуко, 
2. Камчев Владо, 
3. Петровски Јовче, 
4. Мукаетов Васил. 
П. За членови на Советот за народна одбрана 

се именуваат: 
1. Александар Грков — секретар на ОК на СКМ, 
2. Јанаки Мицев — претседател на ОК на СКМ, 
3. Д-р Диме Мешков — директор на Медицин-

ски центар, 
4. Сиваков Глигор — претседател на ОК СММ — 

Кавадарци. 
Ш. Ова решение влегува во сила од денот на 

донесувањето. 
Бр. 01-2407 

11 април 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 
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32. 
Врз основа на член 38 од Основниот закон за 

установите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65) и 
чл. 19 и 87 од Општиот закон за здравствена за-
штита и здравствените служби („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 9/65), Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
11-1У-1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ВО СО-

ВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР 
КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Советот на Медицинскиот цен-
тар во Кавадарци, на местата на досегашните прет-
ставници на Собранието на општината Кавадарци, 
на кои мандатот им истечува, се именуваат: 

1) Илија Каров од Кавадарци, 
2) Перо Ристов од Кавадарци. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
Бр. 01-2408 

11 април 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

33. 
Врз основа на член 39 од Деловодникот на Со-

бранието на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Кавадарци, на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 11-1У-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ИЗБИРАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КАВАДАРЦИ 

I. Вуко Каров, се разрешува од должноста пот-
претседател на Собранието на општината Кавадарци, 
поради заминување на нова должност. 

П. За потпретседател на Собранието на општи-
ната Кавадарци се избира Јордан Јосифов, одборник 
од Кавадарци. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-2409 
11 април 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

Огласен д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 229, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за промет и пре-
работка на млеко и млечни производи „Овче По-
ле" — Скопје, се менува и ќе гласи: Трговска ра-
ботна организација на мало и големо „Овче Поле" 
— Скопје, согласно одлуката бр. 1338 од 28. ХИ. 
1966 година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 54 од 23. I. 1967 година. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 293, страна 1, книга II, е запишана под 
фирма: „Црна Река" — претпријатие за откуп на 
кожи и волна од Битола — Откупна станица — Ку-
маново (кај сточниот пазар). Предмет на работе-
њето на откупната станица е: откуп на кожа и 
волна од работни организации и тоа: кланици, зем-
јоделски стопанства, задруги и др. 

Откупната станица е основана од работнички-
от совет на „Црна Река" — претпријатие за откуп 
на кожи и волна од Битола, со решение бр. 04-
24132 од 6. II. 1967 година на Собранието на општи-
ната Куманово. 

Раководител на откупната станица е Киро Ан-
доновски. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 122 од 18. П. 1967 година. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 293, страна 1, книга И е запишано след-
ното: Дејноста на Откупната станица во Куманово 
на Претпријатието „Црна Река" — претпријатие за 
откуп на кожи и волна — Битола, се проширува 
и со: откуп, манипулација и продажба на мало и 
големо на сурови и суви. кожи, волна, крзно од до-
машни животни и дивеч, како и влакна и други 
добиточни отпадоци и пердуви од живина, согласно 
решението за регистрација на матичното претпри-
јатие, Фи. бр. 101/61 од 15. Ш. 1965 година и одлу-
ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 16. Ш. 1967 година. 

Досегашниот раководител на Откупната стани-
ца во Куманово, Киро Андоновски, е разрешен од 
должност. За раководител е назначен Јанко Д. 
Илиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 292 од 31. III. 1967 година. (545) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1027, страна 93, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие РИЗ — електроника, телеко-
муникација — аутомација — Загреб — Индустри-
ска продавница во Скопје, ул. „Христо Ботев" бр. 
34. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сопствени производи (електронски и елек-
троакустични апарати, уреди, делови и елементи) 
и други производи од гранката електроиндустрија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Риз" — електроника, теле-
комуникација, аутомација — Загреб, согласно ре-
шението бр. 04-12362 од 10. XII. 1966 година на Со-
бранието на општината Кисела Вода — Скопје. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето, 
Пишкулиќ Крешо, генерален директор, Милано-
виќ Симо, директор на сервисно-малопродажната 
служба, Матевски Владимир, раководител на про-
давницата. 

Потписот е поединечен. 
Продавницата нема посебна жиро-сметка. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 108 од 15. III. 1967 година. (552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 789, страна 839, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за дистрибуција 
на електрична енергија на територијата на СРМ 
„Електро-Македонија" — Скопје, се проширува и 
со: вршење внатрешни услуги и услуги на трети 
лица со автомеханичарски услуги, браварски и ме-
тал остругарски работи, согласно одлуката број 01-
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47/2 од 18. IV. 1967 година на работничкиот совет и 
елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 376 од 21 IV. 1967 година. (793) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1967 година, рег. број 22/55, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Прилеп на 
Земјоделската задруга „Братство" е. Палчиште. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на мед. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Братство" — е. Палчиште, со одлука бр. 372 
од 23. VIII. 1966 година од задружниот совет и уве-
рението бр. 07-62/864-1 од 26. XI. 1966 година, од 
Одделението за надзор и контрола — Прилеп. 

Раководител на продавницата е Спирковски 
Алекса, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 81/67. (1033) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. V. 1967 година, страна 405, реден број 14 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во е. 
Гечеплија, Струмичко. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
снабдување на населението со неопходните пре-
хранбени артикли, како и продажба на сопствените 
производи на претпријатието. 

Продавницата е основана од Зем1оделското 
претпријатие „Хамзали" од е. Хамзали, Струмичко. 

Раководител на продавнипата е Тошо Јованов 
Крстев, кој не е овластен да ја потпишува. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа одлуката бр. 414 од 13. III. 1967 година на 
работт/гхттгт/гпт совет на претпријатието и уверението 
бр. 07-30/2073/1 од 4. IV. 1967 година на Пазарниот 
инспектор ПРИ Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 117/67. (1103) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека ро т>Агисталот на претттоипатијата и дуќаните, 
рег. бр. 334. страна 241, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот в д. директор на Трговското 
претпријатие со промет на дефектна стотка и ин-
дустриски отпадоци „Универзал" — село Богданци 
Прев Филипов Благоја со одлука бр. 306 од 28. VIII. 
1967 година е назначен за директор и како таков 
во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздол-
ж е а споменатото претпријатие, сметано од 31. УШ. 
1967 "роттина. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Фи. бо. 

855 од 20. IX. 1967 година. (1501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 227, страна 651, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Фабриката за 
огноотпорни материјали „Силика" — Гостивар, Д*̂  
видовски Љубев Видоја, шеф на производството, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност, а во иднина ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува претпријатието како тех-
нички директор (на новата должност) со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: в. д. главен дирек-
тор Томе Бислимоски и Матески Андреа, директор 
на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 28. 
VIII. 1967 година. 

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

бр. 911 од 16. IX. 1967 година. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Фир-

мата на Кожарата — Куманово, согласно одлуката 
бр. 4242 од 13. VII. 1967 година на работничкиот со-
вет во иднина се менува и ќе гласи: Кожара „Ку-
маново" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 872 од 14. IX. 1967 година. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 258, страна 1151, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Туристичкото претпријатие „Глобустурист" 
— Куманово, бидејќи со одлуката бр. 299/67 од одр-
жаната седница на работничкиот совет на 17. VIII. 
1967 година и одлуката на работничкиот совет на 
Автотранспортното туристичко претпријатие „Југ-
турист" — Куманово, се присоединува кон авто-
транспортното претпријатие „Југтурист" — Ку-
маново, како погон за туризам во Куманово, со са-
мостојна пресметка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 892 од 19. IX. 1967 година. (1505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 49, страна 127 е запишано следното: Дејноста 
на занаетчиското претпријатие и стовариште за 
пиво „Сифон" — Куманово, согласно со одлуката 
на работничкиот совет и елаборатот за економска 
оправданост во иднина се проширува и со: произ-
водство на сите видови безалкохолни пијалоци и 
продажба на големо и мало; точење и продажба на 
пиво на големо и мало, продажба на сите видови 
алкохолни пијалоци на големо и мало и точење на 
истите на мало; продажба на цигари, кибрит и др; 
производство и продажба на сите видови слаткар-
ски производи; продажба на сите видови прехран-
бени производи како: чоколади, бонбони, кекси, на-
политанки, месни производи, и др. 

Досегашниот потписник на претпријатието Пе-
шевски Петруш, заменик раководител, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов пописник на споменатото претпријатие 
е назначен Стојановски Манев Коце, книговодител. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со ста-
риот регистриран потписник Јовановски Боривоје, 
директор, сметано од 20.У1.1967 година. 

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

бр. 618 од 16^111.1968 година. (1351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
193, страна 563, е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Стопанското претпријатие за 
конфекција и постелина „Брокат" — Куманово, 
Арсовски Спасо Јордан, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на претпријатието е назначен Трај-
ковски Симонов Миле. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот регистриран потпис-
ник Крстевски Стојан Душан, книговодител, сме-
тано од 27ЛЛИ.1967 година. 

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

773 од 17.УШ.1967 година. (1352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Фир-
мата на Фабриката за производство на крупна ко-
жа „Куманово" се менува и ќе гласи: Кожара —* 
Куманово, согласно одлуката бр. 4242 од 13^11.1967 
година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 759 од 16^111.1967 година. (1353> 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 250, страна 901, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие на голе-
мо и мало „Тигар" — Крива Паланка, согласно од-
луката бр. 07-1386/1 од 17.УШ.1967 година на работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправда-
ност се проширува и со: продажба на сите ви-
дови училишни материјали, учебници, училишни по-
магала, целокупен канцелариски материјал, канце-
лариски технички помагала, машини за пишување, 
машини за сметање, машини за умножување и друг 
вид машини кои служат за технички помагала во 
канцелариската и сметководствената работа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 841 од 31.У1П.1967 година. (1355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 276, страна 801 е запишано следното: Фир-
мата на Претпријатието за обработка на тутун „Ма-
ра Димова" — Кавадарци, согласно одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 8.УП. 
1967 година се менува и ќе гласи: „Југотутун" — 
здружено претпријатие од Скопје — Организација 
во состав за производство и обработка на тутун 
„Мара Димова" — Кавадарци. 

Скратеното име е „ Југотутун" — здружено прет-
пријатие — Скопје — Организација „Мара Димова" 
— Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 812 од 25.У1П.1967 година. (1357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 334, страна 1041, книга И е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Трговското прет-
пријатие за промет со дефектна стока и индустри-
ски отпадоци „Универзал" од село Богданци, Мит-
ко Матков му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За в.д. директор на споменатото претпријатие е 
назначен Пеев Филип Благоја, кој ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 30.У1.1967 година. 

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

бр. 729 од 28.УШ.1967 година. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 162, страна 423, книга I е запишано след-
ното: Испоставата во Гевгелија на Претпријатието 
за меѓународна шпедиција „Југошпед" — Белград 
се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бр. 12, согласно од-
луката број 1083/30 од 15.У.1967 година на станбено-
то претпријатие „Обнова" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 830 од 31.У1П.1967 година. (1363) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1093, страна 475, книга У е запишано след-
ното: Претпријатието за градежништво, промет и 
посредување во прометот „Извор" — Скопје, на ул. 
„Индустриска" бр. 1 е конституиран© на 26. УП. 1967 
година, согласно записникот од одржаниот состанок 
на 19.УП.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 766 од 4.УШ.1967 година. (1406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 451, книга У е запишано следг 
ното: Фирмата на Работничко-службеничката менза 
во Скопје на Комбинатот за чевли и гумени про-
изводи „Водно" — Скопје (во кругот на фабриката) 
се менува и ќе гласи: Работничка менза при „Га-

зела" индустрија за чевли и гумени производи — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 800 од 22,УШ.1967 година. (1407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прегори ј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 795, страна 665, книга Ш е запишано след-
ното: Се брише од, регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Складиштен во Скопје на ул. „Рома-
нија" на Претпријатието за промет со градежен ма-
теријал, огрев и намештај „Дрвопромет" — Нови 
Сад, согласно одлуката на работничкиот совет од 
Одржаната седница на 22. УП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански (Суд во Скопје, Фи. 
бр. 79,1 од 22. УШ. 1967 година. (1408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 159, страна 465, книга Ш е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Метал окото прет-
пријатие „Коце Металец" — Скопје, Мицковски 
Миливоје, шеф на сметководството, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

Потписник на споменатото, претпријатие под 
присилна управа и понатаму останува регистрира-
ниот присилен управник, Стојановски: Душко, сме-
тано од 28. УШ. 1967 година. 

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

бр. 842 од 31. УШ. 1967 година. (1413) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 1071, книга П е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за поправка на 
коли и локомотиви — Титов Велес, согласно одлу-
ката бр. 01—2135/12 од 10. УШ. 1967 година на ра-
ботничкиот совет се менува и ќе гласи: Работил-
ница за железнички возила и конструкции — Титов 
Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 803 од 22. УШ. 1967 година. (1414) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1967 година, рег. бр. 203/55, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за откуп, производство, обработка и про-
дажба на тутун — Битола и ќе гласи: „Југо-тутун" 
— здружено претпријатие — Скопје — Организа-
ција во состав за производство и обработка на ту-
тун — Битола. Скратеното име гласи: „Југо-тутун" 
Здружено претпријатие — Скопје — организација 
во состав — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 247/67. (1461) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дена во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 372, страна 89, книга П е запишано след-
ното: Се бришат од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните — Погонот за сечење и печење на цигли 
во Градско и Продавницата за промет со железа-
рија, електрични материјали и гума, на Трговското 
претпријатие со промет на граѓа, градежен мате-
ријал, огрев и отпадоци на големо и мало „Балкан" 
— Градско. 

Фирмата на Трговското претпријатие со промет 
на отпадоци, граѓа, градежен материјал и огрев 
„Балкан" — Градско се скратува согласно одлуката 
на работничкиот совет и ќе гласи: Трговско прет-
пријатие на големо и мало „Балкан" — е. Градско. 

Дејноста на споменатото претпријатие, согласно 
одлуката на работничкиот совет и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со: железа-
рија, индустриски и колонијални стоки, прехран-
бени артикли и земјоделски производи (промет), та-
ка што дејноста во иднина ќе се состои во: промет 
со граѓа, градежен материјал, огрев, отпадоци, гу-
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ма, железарија, индустриски, колонијални и пре-
хранбени артикли, како и земјоделски производи 
на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 837 од 31. УШ. 1967 година. (1415) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. УШ. 1967 година, рег. бр. 8/55, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие „Текстил" од Прилеп, уште со 
продажба на кожна галантерија, душеци и јоргани. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 707 од 16. УШ. 1967 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Текстил" од При-
леп и уверението бр. 07—63/289 од 11. УШ. 1967 го-
дина од Одделението за надзор и контрола на Соб-
ранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 230/67. (1464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. бр. 436, страна 965, книга 1У е запишано 
следното: Дејноста на Продавницата број 8 во Скоп-
је, на ул. „Иво Рибар-Лола" (кај гаражата на „Бе-
тон" — Скопје) на Трговското претпријатие за про-
мет со огревни и градежни материјали на големо и 
мало „Сеча" — Скопје, во иднина се проширува 
и со нафтени деривати, мазива — масла и масти 
и тоа само: течни горива — масла за ложење (наф-
та за ложење). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 775 од 17. УШ. 1967 година. (1484) 

присилен управник е назначен Јордан Блажевски, 
кој е овластен да го потпишува. 

Горната промена е извршена врз основа реше-
нието бр. 01-15234/1 од 28. ХП. 1967 година од Со-
бранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 16/68. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 852, страна 1121, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Проектантското претпријатие „Ме-
лиопроект" — Скопје, согласно одлукатабр. 02— 
755/1 од 1. IX. 1967 година, на работничкиот совет 
и елаборатот за економска оправданост се проши-
рува и со: проектирање на хидромелиоративни сис-
теми, хидротехнички објекти, регулации на речни 
корита, патишта и високоградба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 863 од 6. IX. 1967 година. (1490) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. I. 1968 година, страна 395, реден број 3, е за-
пишано следното: Продавницата број 2 од Радовиш 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје, престана со својата работа. 

Престанувањето со работата на продавницата е 
запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 
23105 од 8. ХП. 1967 година на централниот работ-
нички совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
449/67. (827) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 965, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 6 во Скопје, 
на ул. „Првомајска" на Трговското претпријатие за 
промет со огревни и градежни материјали на големо 
и мало „Сеча" — Скопје, се проширува и со: про-
мет на нафтени деривати, мазива — масла и масти 
и тоа само течно гориво, масла за ложење (нафта 
за ложење). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 811 од 25. УШ. 1967 година. (1485) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 817, страна 535, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Деловната единица во Скопје на ул. 
„Беласица" број 6 на Претпријатието за градежно-
монтажни инсталации „Грамис" — Скопје, бидејќи 
се издвојува во самостојна стопанска организација 
„Трговско претпријатие на големо и мало „Уни-
верзал инвест" — Скопје, ул. „Беласица" бр. 6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 823 од 2. IX. 1967 година. (1491) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1968 година, рег. бр. 94/55, книга Ш, е запи-
шано следното: Индустриското претпријатие „Езер-
ка" од Охрид, е ставено под присилна управа, а за 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Сметковна книшка бр. 699 на Синдикалната по-

дружница на Заедничките служби на „Електромаке-
донија", Скопје. 

Ученичка книшка од УШ одделение на име 
Менка Јанева, ул. „Охридска" бр. 10, Кавадарци. 

Здравствена легитимација бр. 36323/1549, изда-
дена од ЗСО — Гостивар на име Шевале Хаџи-
емини, ул. „ЈНА" бр. 64, Гостивар. (510) 

Здравствена легитимација бр. 78126 на име 
Емрије Рецепи, ул. „Пречанска" бр. 27, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4353, 
издадена од Тетово на име Ајемшах Изаири, е. Пи-
рок, Тетово. (512) 

Работна книшка бр. 17781 на име Бакш А. 
Муареми, е. Требош, Тетово. (513) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Исниша В. Кемади, е. Џепиште, Тетово. (514) 

Свидетелство за IV год. издадено од Гимнази-
јата „Панче Попоски" — Гостивар на име Касам 
Касами, е. Врановце, Гостивар. (515) 

Ученичка книшка на име Менуша Тофилоска, 
ул. „Братство-Единство" Гостивар. (516) 

Ученичка книшка за V одделение издадена од 
Основното училиште „Братство-единство" на име 
Адеми Бајрами, е. Д. Баница, Гостивар. (517) 

Свидетелство од I и II клас индустриско учи-
лиште — машински смер на име Ќемалудин Ш. 
Вејсели, Гостивар. (518) 

Ученичка книшка на име Таки М. Алију, е. 
Мало Турчане, Гостивар. (519) 

Здравствена легитимација бр. 2066, издадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Фидо Ми-
ланов Гашов, е. Звегор, Делчево. (520) 

Здравствена легитимација бр. 8649, издадена 
од КЗСО — Пробиштип на име Боге Павлов, е. 
Древено, Пробиштип. (521) 

Здравствена легитимација на име Јовица Жив-
ковиќ, Кочани. (522) 

Здравствена легитимација на име Катарина 
Цонева Илиева, е. Јакимово, Виница. (523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пена Чичова, Скопје. (524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фетије Садрија, Скопје. (525) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение 
издадена од Осмолетката »29 ноември" — Скопје 
на име Борис Заков, Скопје. (526) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Красимир Јорданов, Скопје. (527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Али, Скопје. (528) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Борче Деповски, Скопје. (529) 

Воена книшка издадена од Карловац на име 
Атанас Апостоловски, Скопје. (5з0) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопде на име Велика Каранфилова, Скопје. (531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранимир Вучик, Скопје. (532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Герасовски, Скопје. (533) 

Здравствена легитимација бр. 387074, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Велко Трајковић Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатима Алијева, Скопје. (535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Б. Тодоровски, Скопје. (536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Костов, Скопје. (537) 

Ученичка книшка за завршено I одделение 
издадена од Осмолетката „Тефејус" — Скопје на 
име Марјан Мирчевиќ, Скопје. (538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Скаловска, Скопје. (539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илинка Трпевска, Скопје. (540) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миливоје Милошеви^ Скопје. (541) 

Работна книшка издадена од Бирото за труд — 
Скопје на име Тана Христиќ, Скопје. (542) 

Диплома бр. 10-2701 за квалификуван работ-
ник — електро механичар — издадена од ЕМУЦ 
„Никола Тесла" — Скопје на име Атанас Атана-
сов, Скопје. (543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Репиновиќ, Скопје. (544) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Благоја Димовски, Скопје. (545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Качаник на име Кадише Терезија, Скопје. (546) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Касумов, Скопје. (547) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Милановски, Скопје. (548) 

Диплома за завршен семинар за квафикуван ра-
ботник смер — готвач издадена од Угостителската 
школа со практична обука — Скопје на име Митко 
ѓорѓиевски, Скопје. (549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Стефановски, Скопје. (550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Музафер Гафури, Скопје. (551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје ка име Ратка Златкова, Скопје. (552) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Дебар на име Веска и Лила Кузмановски, Скопје. 

(553) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Николета Јовановска, Скопје. (554) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Борис Маневски, Скопје. (555) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Верка Неделкова, е. Лавци, Би-
тола. <556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пеце Неделковски, е. Лавци, Би-
тола. (557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Жанета Цветковска, ул. „Клено-
в и " бр. 48, Битола. (558) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Јоше Домазетовски, 
е. Драгожани, Битола. (559) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Љубица Котевска, 
е. Ротино, Битола. (560) 

Ж, 

ѓ ѓ . 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Никола Христовски, ул. „К. Јо-
сифов" бр. 2, Битола. (561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Абдула Бајрамовски, ул. „Козјак" 
бр. 38, Битола. (562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Владимир В. Стојковски, ул. „Кру-
ме Јоскоски" бр. 26, Прилеп. (563) 

Здравствена легитимација бр. 41855 на име Пе-
тар Савиќ, ДТВ „Партизан", Крива Паланка. (564) 

Здравствена легитимација на име Кадрије Џа-
фероска, е. Џепиште, Дебар. (565) 

Здравствена легитимација на име Медат Џа-
фероски, е. Џепиште, Дебар. (566) 

Здравствена легитимација на име Адивија Џа-
фероска, е. Џепиште, Дебар. (567) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Одлука за просечното траење на користе-
њето на инвалидска односно семејни пен-
зии во СР Македонија — — — — — 225 
Здлука за валоризационите коефициенти 
за пресметување на личните доходи оства-
рени во годините .1961, 1962, 1963, 1964, 
1965 и 1966 на ниво на личните доходи од 
1967 година — — — — — — — — 225 
Одлука за користење на средствата за за-
крепнување на пензионерите во 1968 год. 225 
Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за отопите на додатниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурување 
за покривање на зголемените трошоци на 
инвалидското осигурување кои произле-
гуваат од поголема опасност од несреќа на 
работа или од заболување од професионал-
на болест за 1968 година — — — — — 226 
Договор за социјално осигурување на 
адвокатите — — — — — — — — 226 

Прописи на општинските собранија 
22Ј/Одлука за буџетот на општината Кава-

дарци за 1968 година — — — 
/23л Одлука за завршната сметка на буџетот 

на општината Кавадарци за 1967 година — 
/24^ Одлука за измени и дополнување на Од-

дуката за воведување општински данок 

9на промет на стоки на мало — — — — 233 
Одлука за задолжување на општината 
Кавадарци со инвестиционен кредит кај 
Стопанската банка во Скопје — — — 

/26Ј) Одлука за измени и дополнување на Од-
дуката за уредување јавниот сообраќај на 

^ ^ т е р и т о р и ј а т а на општината Кавадарци — 
I ^ Р е ш е н и е за одземање на пасишта дадени 
\ р^С на користење на стопански организации 

28 Ј Решение за ставање под присилна управа 
на Шумско-индустрискиот.комбинат „Стра-
шо Пинџур" — Кавадарци — — — — 
Решение за назначување началник на 
Одделението за внатрешни работи — — 
Решение за разрешување и именување 
членови на Комисијата за имотно-правни 

ѕ ч работи — — — — — — — — — 235 
(31у Решение за разрешување и именување 

членови на Советот за народна одбрана — 
Решение за именување претставници на 

Ѕ Собранието на општината Кавадарци во 
Советот на Медицинскиот центар — Кава-

Г Х д а р ц и — — — — — — — — — 
33и Одлука за разрешување од должноста 

потпретседател и избирање на потпретсе-
дател на Собранието на општината Кава-
дарци — — — — ' — — — — — 

— 229 

233 

233 

( 

234 

234 

235 

235 

235 

236 

236 
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 


