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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА 
ВО 1970 ГОДИНА 

I. ПОСТИГАЊА ВО 1969 ГОДИНА 

Во реализацијата на задачите утврдени со Ре-
золуцијата за тековната економска политика во 
1969 година постигнати се видни резултати. 

Развојот е остваруван со брз пораст на произ-
водството во стопанството во целина. Особено ди-
намичен пораст на производството е остварен во 
индустријата. 

Позитивни резултати се постигнати и во порас-
тот на продуктивноста на трудот, во реализацијата 
на готовите индустриски стоки, заложувањето, из-
возот и друго. 

Остварениот пораст е проследен со натамошно 
преструктуирање на производството и усогласува-
ње со потребите на пазарот, со поефикасно корис-
тење на к а п а ц и т е т и т е можности и слично. 

Остварениот пораст на извозот е побрз од оче-
куваниот и од постигнатиот пораст на производ-
ството. Особено интензивна динамика е постигната 
во извозот на индустриските производи. 

Стопанските движења, во споредба со средните 
југословенски остварувања во стопанството, се ост-
варени со поусогласен однос меѓу извозот и увозот, 
одржување на инвестициите во рамките на распо-
ложивите средства. 

Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати по-
брзиот развој на неразвиените подрачја во Југо-
славија, па и на нашата Република, не се остварува 
целосно според усвоената политика. Посебно зао-
стануваат инвестициит,е. 

Во областа на општествените служби, исто така, 
во овој период се постигнати позитивни движења. 

Во областа на образованието продолжена е ди-
намиката на порастот на материјалните средства, 
како за основна, така и за проширена дејност. Ме-
ѓутоа, материјалните средства и материјалната ос-
нова на основното и средното образование сеуште 
се ниски. 

Зголемена е опфатеноста на генерациите во 
образовниот систем, особено во вишото и високото 
школство, а и во средното, со позитивна тенденција 
кон преструктуирање во полза на техничкото и 
друго стручно образование. Меѓутоа, опфатот на 
генерациите во основното образование заостанува 
зад предвидувањата. 

Во областа на културата во 1969 година, про-
должија настојувањата за стабилизација на постој-
ната мрежа на културни институции и за афирма-
ција на македонската култура во земјата и стран-
ство. 

Вложувањата во областа на културата се дви-
жат, главно, во рамките на предвидувањата и бе-
лежат пораст над нивото на порастот на буџетите 
на општествено-политичките заедници. 

Зголемената активност во стопанството и во 
општествените дејности придонесе и за остварување 
на основните цели и задачи на развојната поли-
тика, при кое и за зголемување на запосленоста. 

Проблемите во движењата во 1969 година во 
основа се идентични со целокупното југословенско 
стопанство, како што се: изразената нестабилност, 
зголемената неликвидност, порастот на загубите и 
друго. 

И во 1969 година беа присутни високиот интен-
зитет на безработноста и отежнатата економска по-
ложба на некои земјоделски производи, што се ти-
пични за ова подрачје, а пред се тутунот. 

Присутна е и тенденцијата кон натамошна пре-
расподелба на доходот во работните организации на 
штета на делот од доходот што се издвојува во де-
ловните фондови и одржување на упорна тенден-
ција личната потрошувачка да се движи што по-
динамично. 

Поради тоа се смета дека проблемот во врска 
со репродуктивната способност на стопанството, што 
произлегува од оптовареноста на стопанството и 
другите односи, треба да се оценува и од ефектите 
на ваквата распределба. 

Во изминатиот период дојде до општ и знатно 
поголем пораст на цените особено на малопродаж-
ните, од предвидувањата зацртани со економската 
политика за 1969 година. Врз оваа основа дојде и 
до пораст на трошоците на животот. 

Иако во стопанството во оваа година се оства-
рени релативно повисоки деловни резултати, се 
појавија сериозни проблеми во врска со ликвид-
носта на стопанството и деловните банки. Исто та-
ка, се уште е присутен проблемот на загубите к а ј 
одделни работни организации. 

Инвестициите во 1969 година се остваруваат на 
нешто повисоко ниво од минатата година. Во 1969 
година повеќе е изразена тенденција на смирува-
ње на вложувањата, со оглед на довршувањето на 
поголем дел од инвестиционата програма од пора-
но. Благиот пораст на инвестиционата потрошу-
вачка дојде и како резултат од недоволниот при-
лив на средства по обврските на Федерацијата, 
утврдени со закони и договори, а се извршуваат 
преку Југословенската инвестициона банка. 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗВОЈНАТА 
ПОЛИТИКА ВО 1970 ГОДИНА 

Поаѓајќи од остварените резултати и присут-
ните проблеми во 1969 година, задачите во врска 
со нахсшошното остварување на Општествениот 
план за развој на СР Македонија од 1966 до 1970 
година, како и од елементите на економската поли-^ 
тика утврдени за целата земЈа, развојната полити-
ка во 1970 година ќе биде насочена кон обезбеду-
вањ.е: 

— натамошен динамичен пораст на производ-
ството; 

— обезбедување на поголема стопанска стабил-
ност; 

— натамошен пораст на извозот; 
— зголемување на запосленоста; 
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— обезбедување на адекватни односи во рас-
пределбата; 

— нормализација на нарушените деловни од-
носи. во стопанството; и 

— забрзување процесот на интеграцијата. 
1. Постојано прошируваната материјална осно-

ва овозможува и во идната година да се остварува 
релативно висок пораст на производството. 

Динамиката на порастот на производството се 
цени дека треба да биде остварена со стапка на 
пораст од околу 8 до 9%, од тоа во општественото 
стопанство од 10 до 11%. 

Зголемување на производството и услугите се 
очекува да се оствари во сите области и гранки на 
стопанството, а особено во индустријата, каде што 
се предвидува стапка на пораст од 12% до 13%. 

Ова претпоставува подобра организираност на 
стопанството и негова уште поголема ориентација 
кон прифаќање и натамошно проширување на при-
мената на современите ефикасни методи на стопа-
нисување; натамошно преструктуирање на произ-
водството и неговото усогласување со потребите на 
домашниот и странскиот пазар; поефикасно корис-
тење на расположивите средства; како и намалу-
вање трошоците на работењето. 

2. Истовремено, со одржувањето на динамични-
от пораст на производството и прометот, потребно 
е да се вложат напори и за стабилизација на дви-
жењата во сите области од општествениот живот, 
посебно во пазарните движења, кредитно-монетар-
ните текови, инвестиционата активност, општата и 
личната потрошувачка. 

Во рамките на општата политика на стабили-
зација, посебно се истакнува потребата од забаву-
вање порастот на цените воопшто, а посебно на ма-
лопродажните цени и станбено-комуналните услуги. 

3. За постигање на очекуваниот пораст на про-
изводството суштествена задача претставува про-
ширување на меѓународната размена и во рамките 
на тоа обезбедување на натамошен — релативно 
брз пораст на извозот на стоки и услуги. 

И покрај остварениот висок пораст на извозот 
на стоки! во оваа година, се ценува дека и во 1970 
година постојат можности да се оствари натамошен 
пораст за 11 до 13%. Со тоа извозот на стоки и во 
идната година би се движел над порастот на про-
изводството. 

4. Зголемување степенот на запосленоста врз 
основа на д и н а м и з и р а њ е ^ на производството и 
другите форми на економско активирање на ра-
ботоспособното население, исто така ќе мора да 
биде важна задача на економската политика во 
1970 година. 

Порастот на производството и другите мерки 
создаваат реални услови и во идната година да се 
обезбеди натамошен пораст на запосленоста за око-
лу 3 до 4%. 

5. Зголемувањето на акумулативноста и репро-
дуктивната способност на стопанството претставува 
една од основните задачи на економската полити-
ка во 1970 година и таа треба да биде поддржана 
од сите учесници во распределбата. 

Ова треба да се потпира и врз погол,ема ориен-
тација на работните организации за смалување на 
трошоците на производството и врз сразмерно по-
уаогласената политика на издвојување средства за 
лична и заедничка потрошувачка, како и на сред-
ства за инвестиции во основните фондови. 

Напоредно со мерките што ќе се преземат за 
усовршување на механизмот на подрачјето на при-
марната и секундарната распределба, неопходно ќе 
биде и работните организации во своите правилни-
ци за распределба на доходот да вградат соодветни 
пообјективизирани критериуми со кои политиката 
на интерната распределба на доходот би била по-
ставена врз подолгорочна основа и би водела кон 
постојано јакнење на репродуктивната способност. 

За реализација на основните поставки на Ос-
новниот закон за утврдување и распределба на до-
ходот во работните организации, а посебно за вос-
поставување на неопходните односи во внатреш-

ната распределба на доходот на работните органи-
зации, како и поадекватни односи во оваа распре-
делба меѓу одделни стопански гранки и дејности, 
потребна е конкретизација на облиците и програм-
ско ангажирање на соодветните партнери во само-
управното и општественото договарање. По потре-
ба, во рамките на овластувањата од Основниот за-
кон, општинине и Републиката да донесат акти со 
кои да придонесат овој проблем да ае реши. 

Посебно е нужно да се обезб,еди хармонично 
движење на личните доходи во гранки и дејности 
што имаат монополска положба, односно каде што 
пазарните односи недоволно дејствуваат со личните 
доходи во другото стопанство. 

6. Нормализацијата на деловните односи е пред-
услов за поусогласено движење на стопанските т,е-
кови. 

Преку остварувањето на оваа задача треба да 
се подобри положбата во врска со пазарните, долж-
ничко-побарувачките и кредитно-доверителните де-
ловни односи. 

7. Во 1970 година треба на уште поширок план 
да продолжат процесите на интеграција и делов-
ното поврзувањ,е на работните организации во об-
ласта на стопанството и меѓу нив и работните ор-
ганизации од другите дејности. 

Интеграционите зафати треба да се остваруваат 
како во рамките на Републиката, така и во земјата 
и надвор од неа. 

При заострените услови на пазарот ова станува 
неопходно за остварување на предвидениот пораст 
на производството и општиот економски развиток, 
освојување на пазарот, техничко-технолошка мо-
дернизација, рационална поделба на работата и др. 

Во овие рамки особено е потребно ширење на 
деловната соработка меѓу работните организации 
од производството и прометот. 

Работните организации треба порешително да 
ги совладуваат субјективните и други пречки во 
побрзиот развој на инт,еграцијата. 

III. МЕРКИ НА РАЗВОЈНАТА ПОЛИТИКА 
ВО 1970 ГОДИНА 

1. За остварување на предвидената динамика 
на порастот на производството во 1970 година ќе 
бидат од големо значење мерките што се усвоени 
со долгорочно дејство, како на пример: брза рекон-
струкција на средствата за производство и модер-
низација на целокупното стопанисување; оптимал-
но користење на производните и услужнит,е капа-
цитети; постојан пораст на продуктивноста на тру-
дот; решително преструктуирање на производството 
за усогласување со барањата на пазарот; навреме-
но ефектуирање на сите инвестициони зафати итн. 

Се оценува дека во 1970 година потребите од 
електрична енергија осетно ќе нараснат. Редовното 
покривање на овие потреби претпоставува опти-
мално користење на сите електроенергетски извори 
во Републиката и обезбедување на договорната 
енергија од други електроенергетски извори, со на-
стојување за побрзо создавање на единствен југо-
словенски електроенергетски систем. 

Проблемот на изградбата на нови електро из-
вори за потребите на континуитетот ќ,е биде аку-
тен и во 1970 година, поради што треба да се от-
почне со изградба на нови електроенергетски из-
вори. 

И понатаму треба да се настојува за доследно 
спроведување на спогодбата меѓу производителите 
и потрошувачите на челик во земјата и за реша-
вање проблемот на цената на челикот. 

Развојот на земјоделското производство и по-
натаму претпоставува обезбедување на стабилни 
движења во цените на репродукциониот материјал, 
задржување нивото на регресот за вештачки ѓу-
брива, контролиран и усогласен увоз на земјодел-
ски производи со домашното производство, редовно 
и навремено решавање на проблемот на откупот и 
кредитирање на залихите на пченицата, шеќерот, 
тутунот и волната и преземање на конкретни мер-
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ки за поорганизиран откуп на пазарните вишоци 
на земјоделски производи. 

За подобрување структурата на сеидбените по-
вршини и на производството, треба да се преземат 
соодветни мерки за воспоставување поадекватен 
паритет на цените, кое ќе го стимулира производ-
ството на индустриските и градинарските култури. 

На планот на преструктуирањето на производ-
ството, потребно е благовремено да се преземат и 
организационо-технички мерки за поцелосно акти-
вирање на постојните и новоизградените мелиора-
тивни системи. 

Во поттикнувањето на подинамичен развој на 
индивидуалното з,емјоделско производство посебна 
улога треба да одигра кооперацијата и кредитира-
њето на производството во индивидуалното земјо-
делско стопанство. 

Потребно е врз подолгорочна основа да се обез-
беди адекватно зголемување на откупните цени на 
суровиот тутун во лист. 

Потребно е исто така да се згол,еми премијата 
за памукот и волната и подобро да се користи 
определената премија за млеко. 

Во областа на терцијалните дејности 1970 годи-
на треба да претставува година на релативно по-
големи вложувања и создавање на услови за про-
ширување на прометот. Ова особено се очекува во 
туризмо-т, имајќи предвид дека ќе дојде до ефек -
туирање на некои инфраструктурни вложувања, 
како и активирање на некои инвестициони вложу-
вања во сместувачките капацитети за масовен и 
висок туризам. 

При изградбата на станови, и во 1970 година те-
жиштето на активноста треба да биде насочено кон 
довршување на зголемениот број на незавршени 
станови. Истовремено треба да се вложат напори 
за поевтинување на цената и за обезбедување на 
поголема мобилност и користење на расположивите 
средства. 

2. Во 1970 година понатаму ќе с!е разработат 
мерките за стабилизација на пазарот и за реали-
зација на овие мерки, што се во надлежност на 
Републиката. 

Тоа ќе биде и услов да се обезбеди реален по-
раст на личните доходи и животниот стандард во 
целина. 

Општествено-политичките заедници треба да се 
воздржат од секакво зголемување на даноците (да-
нок на промет на мало, такси и слично), што би мо-
жело да влијае врз зголемување цени,те за про-
дажба на стоки на мало и цените на услугите. 

Во идната година посебно треба да се настојува 
за стабилизација на цените на комуналните услуги. 

Цените на електрична енергија во 1970 година 
не треба да се зголемуваат. Системот на полити-
ката во оваа област треба да се поврзе со решени-
јата на целокупната организација на ел,ектросто-
панството во земјата и Републиката. 

3. Посебно ќе се преземат мерки за контрола 
на продажните цени, со цел да се спречат незакон-
ските препродажби и создавање на в,ерижна трго-
вија. 

Во 1970 година републичките органи и органи-
зации, задолжени за работа со стопанството, ќе 
преземат мерки насочени кон постапно, но систе-
матско и ефикасно ублажување и решавање на 
проблемите во врска со положбата на меѓусебните 
побарувања во стопанството; за санирање финан-
сиската положба на работните организации; за по-
доследна примена на економските критериуми во 
деловното работење на банките и за воведување на 
посовремени инструменти во платниот промет. 

Во рамките на ова ќе бидат поддржани и мер-
ките што се насочени кон воведување на посовре-
мени инструменти на плаќање. 

Натаму, треба да се обезбедат услови за соод-
в,етна поголехма и навремена информираност за сте-
пенот на солвентноста на работните организации. 

Исто така е неопходно и понатаму да се задр-
ж и институцијата на заедничката резерва на сто-
панството и со мерките на економската политика 

да се овозможи нејзино економско јакнење и не-
адекватна поставеност. 

За санирањ.е на загубите што произлегуваат во 
досегашното работење, работните организации тре-
ба да изготват издржани санациони елаборати, кои 
ќе послужат за ангажирање на фондовите за заед-
ничка резерва, кредитните институции и заинтере-
сираните работни организации за трајно економско, 
односно деловно заздравувањ.е. 

4. Извозот и во 1970 година бара натамошен 
активен однос на организационен план и на планот 
на натамошни проширувања на пласманот на про-
изводите од индустријата, аграрниот сектор и ус-
лугите. 

Во оваа област треба да дојде до поголемо по-
врзување на надворешно-трговските претпријатија 
со претпријатијата од производството. 

Треба да се настојува навремено да се проучат 
сист,емските прашања од областа на надворешно-
трговскиот систем и режим, за кој Републиката ќе 
се застапува пред Федерацијата. 

Пред се треба да се инсистира на смалување на 
царинската заштита на опремата и да се одобру-
ваат царински контингенти за одделни објекти. 

5. Деловните банки на подрачјето на кредит-
ната политика, треба да настојуваат за обезбзду-
вање на производството и прометот со потребната 
кредитна маса, водејќи сметка за поголема селек-
тивност во кредитирањето на работните организа-
ции. 

Исто така Собранијата на деловните банки, врз 
основа на самоуправно договарање за критериумите, 
треба да пристапат кон поопстојно истражување на 
кредитните услови и по потреба да ги ревидираат 
постојните услови во случаите во кои ќе се покаже 
дека се тие економски неадекватни и ги усложну-
ваат условите за нормално стопанисување на работ-
ните организации. 

Со натамошно проширување на деловната со-
работка на банките и со довршување на интегра-
циониот процес к а ј инвестиционо-комерцијалните 
банки треба да се постигне уште похолема мобили-
зација и ефикасно користење на сите расположиви 
средства. 

6. За остварувањето на основите на економска-
та политика во 1970 година, покрај другото, ќе се 
преземат мерки при распсделбата на доходот н а ј -
напред да се исполнат обврскит,е во врска со про-
изводството. Во распределбата на доходот повеќе 
да дојде до израз раеиоделбата според резултатите 
на трудот. Притоа, да се обезбедат поусогласени од-
носи во движењето на личната, буџетската и дру-
гите видови општа потрошувачка, како и на инв,е-
стиционата потрошувачка. 

Тргнувајќи од овие основи и од очекуваниот 
развој на производството и услугите, и во 1970 го-
дина се обезбедува натамошен пораст на живот-
ниот стандард. 

Општествено-политичките заедници во 1970 го-
дина не треба да вршат натамошно зголемување на 
оптоварувањето на личните доходи од работен од-
нос и на потрошувачката преку зголемување да-
нокот на промет на стоки на мало. 

Согласно со донесената одлука и препорака на 
Собранието за ограничување трошењето и издво-
јувањето на посебна сметка вишоците по буџетите 
на Републиката, на општините и по претсметките 
на самостојните општествени фондови за 1969 годи-
на, ќе треба да се донесат соодветни одлуки за на-
мената и употребата на овие средства на ниво на 
Републиката и во општините. 

Вишокот на средствата на Р,епубличкиот буџет 
да биде наменет за потребите на стопанството пре-
ку Републичкиот фонд за заеднички резерви, нако 
и за образованието преку Републичката заедница 
на образованието. 

Општинските собранија при донесувањето на 
одлуките за вишоците на буџетите на општините, 
треба да ги имаат предвид и потребите на образо-
ванието. ' - ' 
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Вишоците што се формираат при заедниците 
за образование треба да бидат наменети за теков-
ните и други потреби на образованието. 

Во рамките на општиот пораст на средствата 
на буџетите и општеств.ените фондови треба да се 
продолжи со политиката на обезбедување на поди-
намичен пораст на средствата за финансирање на 
образованието, науката, културата и социјалната 
заштита. 

7. Зголемувањето на запосленоста ќе се оствари 
со отворање на нови работни места и со воведу-
вањето на нови смени, таму каде што тоа е можно. 

За да се об.езбеди натамошно подобрување на 
стручно-кадровската структура на запослените и 
постепено надминување проблемот на безработноста, 
треба и натаму доследно да се спроведува Законот 
за задолжително примање на приправници на ра -
бота во работните организации, задолжително да 
се примаат ученици во стопанството, доследно да 
се спроведува Законот за начинот на пополнување 
на работните места со н.еполно работно време, да 
ое стипендираат одредени стручни кадри, како и да 
се остварува приоритетно запомнување на нови и 
наполно користење на постојните стручни кадри. 

Во 1970 година треба да дојде и до конкретно 
извршување на дел од инвестиционата програма, 
што ќе се кредитира од дел на средствата на за -
,емот за зголемување на запосленоста, и до извршу-
вање на дел од предвидената програма за оквали-
фикување на лица што бараат заштедување. 

Деловните банки во поголема мера треба да го 
поддржуваат и поттикнуваат интересирањето за 
проширување на терцијадните дејности и посебно 
на Услужното занаетчиство. Притоа, општествено-
политичките заедници треба да го потпомагаат раз-
војот и со соодветна даночна политика, како и со 
обезбедување на потребниот деловен простор во 
градските центри, каде што се чувствува недостиг 
од разновидни услуги. 

8. За реализацијата на инвестиционата полити-
ка во 1970 Година треба да се постигне поголемо 
ангажирање на сопствените средства на нашето 
стопанство и да се искористат сите можности за 
прилив на средства надвор од Републиката. 

За редовно довршување на објектите што тре-
ба да се активираат во 1970 година за редовна ре-
ализација на зафатите за реконструкција и мо-
дернизација на стопанството и општествените служ-
би, треба да с,е обезбеди полна мобилност на сите 
расположиви средства. 

За да не дојде до прекинување на континуите-
тот на инвестициите, носителите на средствата тре-
ба да ги согледаат можностите за реализација на 
нужниот континуитет. Ова особено се однесува на 
остварувањето политиката за реконструкција и мо-
дернизација, истражувачки работи и сл. 

Во рамките на инвестиционите зафати, во 1970 
година треба да дојде до реализација и на инве-
стиционите вложувања од средствата на заемот. 

9. За побрз развој на недоволно развиените ре-
публики и краишта во Југославија, покрај другото, 
треба да се инсистира и на целосно извршување на 
обврските на Федерацијата спрема Фондот, обврс-
ките на Федерацијата што се утврдени со законите, 
нако и обврските што се остваруваат преку специ-
јализираните банки. 

10. Во областа на здравствената дејност потреб-
но е унапредување на здравствената заштита, во 
рамките на расположивите материјални средства, 
со проширување на основната здравствена зашти-
та и насочување кон приоритетни здравствени про-
блеми: намалувањето смртноста на децата, санира-
ње на хигиенско-епидемиолошката положба и др. 

Исто така, треба да се оствари и проширување 
на интеграцијата на здравствените установи, со цел 
за порационално и функционално обединета здрав-
ствена заштита на населението. Интеграцијата ќе 
треба да обезбеди поширока материјална база за 
инвестициони вложувања во проширувањето на ам-
булантско-поликлиничката мрежа и подобрувањето 
на опремата во стационарната дејност. 

Во 1970 година потребно е да се вложат напори 
за откривање на причините за загубите во здрав-
ствените установи. 

Во 1970 година престојат подготовки за систем-
ски измени во областа на здравствената заштита и 
осигурувањето, како и доградба на пензискиот си-
стем. Потребно е ангажирање на сите фактори во 
подготовките и изнаоѓањето на соодветни решенија 
во оваа област. 

Недоволниот прилив на средства во Фондот за 
здравствено осигурување на земјоделците и поја-
вата на дефицит во овој фонд ја налага потребата 
од поголемо ангажирање на надлежните во идната 
година, за да се обезбеди редовно работење на 
фондот и укажување на здравствена заштита на 
земјоделците утврдена со п о к о ј н и т е прописи. 

Во 1у70 година тежиштето на активноста ќе 
биде свртено кон натамошно решавање на станбе-
ните проблеми на учесниците во НОВ и натамошно 
унапредување системот на инвалидско-борачката 
заштита. 

Во идната година ќе биде донесен закон за со-
цијалната заштита со кој ќе биде утврден обемот 
и материјалната база на социјалната заштита во 
Републиката. 

Во наредната година детската заштита треба да 
добие карактер на општа и поорганизирана зашти-
та и треба да се остварува врз заеднички усогла-
сени програми на сите институции од ова подрачје. 

11. Во областа на образованието во 1970 година 
треба да продолжат напорите за квалитативно по-
добрување на оваа дејност преку натамошна ин-
тензификација и модернизација на наставниот про-
цес; преку натамошно преструктуирање на средно-
то школство во насока кон побрз пораст на струч-
ното образование; преку подобрување успехот на 
учениците и студентите; преку стимулирање на та-
лентираните ученици итн. 

Развојот на образованието, како интегрален дел 
на општествено-економскиот развиток, и натаму 
треба да биде насочен кон побрзо опфаќање на де-
цата со осумгодишно^ основно образование и кон 
натамошно програмско и структурално менување на 
средното и високото школство, преку непосредно и 
функционално поврзување со стопанството и опште-
ствените дејности. 

Остварувањето на програмите за стручно оспо-
собување на безработните работници, како и пер-
манентното усовршување на возрасните како има-
нентна потреба во условите на брзиот научен и 
техничко-технолошки развиток, бара брзо оспосо-
бување и вклучување на образовните институции 
во свие процеси. 

При расподелбата на средствата неопходно е 
потребно да се реализира политиката на обезбеду-
вање таков пораст на средства за финансирање на 
образованието кој ќе овозможи создавање поповол-
ни услови за вршење дејноста на образовните ин-
ституции и надминување на тешкотиите каракте-
ристични за образованието во 1969 година. 

Во 1970 година треба да се интензивира инве-
стиционата активност во областа на образованието. 
Средствата на Републичката заедница на образо-
ванието, наменети за инвестиции на образованието, 
треба да послужат за изградба и опрема на учили-
шен простор, ангажирајќи и нови средства на оп-
штествено-политичките заедници и други заинтере-
сирани фактори. 

Општинските собранија и основните заедници 
на образованието треба да издвојат поголеми сред-
ства за инвестициона изградба и опрема за образо-
ванието, користејќи, притоа, на јразлични форми и 
можности за обезбедување на овие средства. 

12. Во 1970 година треба да продолжат настоју-
вањата за натамошна стабилизација на мрежата 
од културни институции и концепциско доизграду-
вање на културните манифестации. 

Проширувањето на мрежата на библиотеките, 
особено библиотеките на село. и заштитата на спо-
мениците на културата, и натаму треба да прет-
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ставува посебен интерес и грижа на општествено-
политичките заедници. 

Во издавачката дејност треба да се оди кон 
проширување на тематската структура и кон пре-
земање на покрупни издавачки зафати : издавање 
на капитални дела, дела од историјата, јазикот и 
културното наследство. 

Во 1970 година треба да се доизгради новиот 
систем на финансирање на културата. Во оваа го-
дина треба да започне реализацијата на одлуката 
на Собранието на СР Македонија за изградба на 
спомен домови на културата. 

13. Развојот на научно-истражувачката работа, 
како значаен фактор на спштествено-економскиот 
напредок, треба да се поттикнува и во идната го-
дина. Во таа смисла е важно: 

— и понатаму да се поддржуваат настојувањата 
за програмска интеграција, што ќе овозможи кон-
центрирање на средствата и кадрите за решавање 
на позначајни научни задачи; 

' — да се создаваат поповолни услови за ф о р -
мирање на млади научни кадри и усовршување на 
постојниот научен кадар; 

— да се остварат потесни врски меѓу стопан-
ството и науката, со цел побрзо и поуспешно да се 
применуваат научните резултати во стопанството. 

Од особена важност е во научните истражувања 
да бидат утврдени приоритетните насоки што ќе ги 
одразат специфичностите на Републиката и кои, 
поради своето посебно значење, ќе претставува по-
голем општествен интерес. Постојните кадровски и 
материјални капацитети треба да се концентрираат 
на оние истражувачки дејности, што ќе бидат ус-
воени како приоритетни. 

14. Во 1970 година важна задача ќе претставува 
донесувањето на новиот Општествен план за раз -
вој на СР Македонија од 1971 до 1975 година. 

Тоа ќе претставува општа акција на стопан-
ските и другите работни организации и нивните 
асоцијации, како и на органите на општествено-
политичките заедници. 

За таа цел ќе треба да бидат изготвени и ко-
ристени аналитички материјали и студии за мож-
ностите за развиток на одделни стопански дејности 
и гранки, како и на општествените служби. Исто 
така, ќе треба да се користат и адекватни студии 
за основните цели и задачи на развитокот на пе-
риодот од 1971 до 1975 година. 

Работните организации и собранијата на оп-
штините ќе треба благовремено да ги изготват 
своите развојни проекции и планови и со тоа а к -
тивно да учествуваат во формулирањето на еко-
номската политика во идниот среднорочен период 
во Републиката и земјата како целина. 

t + 

За подоследно и поповолно извршување на за -
дачите и ставовите од оваа резолуција, Извршниот 
совет, републичките органи на управата и другите 
републички органи, во рамките на своите надлеж-
ности и делокругот на работа, треба да донесат 
свои програми за конкретизација и реализација на 
овие цели и задачи и да ги следат и анализираат 
проблемите на развојот и да предлагаат и доне-
суваат соодветни мерки, со кои ќе се обезбеди 
остварувањето на целите и задачите на развојната 
политика, утврдени во оваа резолуција. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 4250 
26 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

387. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за са-

моуправување и работни односи во органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и 
42/67), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИ И 
ДРУГИ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ШТО ИМ 
СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за највисоките износи на патни и 

други трошоци на работниците во републичките ор-
гани на управата, што им се признаваат во матери-
јални трошоци („Службен весник на СРМ" бр. 37/65, 
18/66 и 10/67), во член 4 став 1 ,наместо „60" се 
става „80" и наместо „70" се става „90". 

Член 2 
Во член 5 (Лав 3, наместо „60" се става „80", а 

наместо „70" се става „90". 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
Трошоците за превоз на работниците за доаѓање 

и за враќање од работа се признаваат во матери-
јални трошоци на органот во висина до 50% од 
трошоците за превоз со средствата на јавен сооб-
раќа ј . 

Со Правилникот на органот се определуваат ус-
ловите и начинот за пресметување на надоместо-
ците од став 1 на овој член. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-2547/1 
29 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

388. 
Врз основа на член 58 (Јгав 2 од Законот за ф и -

нансирање на општествено-политичките заедници 
во Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/65 и 5/67), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се отстапуваат 
1,600.000 динари на Републичката заедница на об-
разованието како обртни средства. 

2. Републичката заедница на образованието пре-
с т а п е н и т е средства ќе ги употреби за давање кре-
дити на основните заедници на образованието л 
воспитувањето. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3618/1 
29 декември 1969 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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389. 
Уставниот суд" на Македонија , оценува јќи ја 

Одлуката за определување на цените на услугите 
што ќе ги врши Комуналното стопанско претпри ја -
тие „Тетово" во Тетово од 21 август 1965 година, 
на ко ја Собранието на општината Тетово дало своја 
согласност со решение бр. 01-324/1 од 29 ј ануари 
1966 година, по одржаната јавна расправа од 18 
декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат одредбите од член 1 став 1 точ-
ката 2 под а, б, г и д и точката 5 од Одлуката за 
определување на цените на услугите што ќе ги вр -
ши Комуналното стопанско плетптжјатие „Тетово4 

во Тетово, што ја донесе работната заедница на 
Претпријатието на седницата одржана на 21 август 
1969 година, на ко ја Собранието на општината Тето-
во дало своја согласност со решение бр. 01-324/1 од 
29 јануари 1966 година („Службен гласник на оп-
штина Тетово" бр. 3/66). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Те-
тово". 

3. Од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен весник на СРМ" од сопствениците и ко-
рисниците на моторни возила не можат да се н а -
платуваат надоместоци за одржување чистотата на 
улиците и другите јавни површини. 

4. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа 
одлука поради овие причини: 

Работничкиот совет на Волнарскиот комбинат 
„Тодор Циповски — Мерџан" во Тетово му поднесе 
на Уставниот суд на Македонија предлог за оцену-
вање законитоста на член 1 став 1 точка 2 и 5 на 
Одлуката за определување цените на комуналните 
услуги што ќе ги врши Комуналното стопанско 
претпријатие „Тетово" во Тетово, донесена од работ-
ната заедница на Претпријатиево на 21 август 1965 
година, а на ко ја дало согласност Собпанието на оп-
штината Тетово со решение бр. 01-324/1 од 29 ј ану-
ари 1966 година. Предлагачот во својот предлог сме-
та дека комуналните работни организации и собра-
нијата на општините не се овластени да пропишу 
ваат надоместоци за товарни моторни возила. 

Уставниот суд на Македонија констатира дека 
со одредбите од член 1 став 1 точката 2 под а, б, в, 
г и Д и точката 5 од означената одлука е предви-
дена обврска за сопствениците и корисниците на 
моторни возила да му плаќаат на Комуналното сто-
панско претпријатие „Тетово" надоместок и тоа: 
а) за товарно моторно возило за 1 тон носивост 400 
динари месечно; б) за еден трактор 1.30о динари 
месечно; п) за приколка од 1 тон носивост 400 ди-
нари месечно; г) за специјални моторни возила 1.300 
динари месечно; и д) за секое седиште од автобус 
40 динари месечно. Овој надоместок, според точ-
ката 5 ставот 1 на член 1 од Одлуката, сопствени-
ците и корисниците на моторните возила го плаќаа^ 
при регистрацијата на моторното возило однапред 
за цела гс дина, а надлежниот орган не ќе може да 
изврши регистрација на возилото доколку не му е 
поднесена потврда дека надоместокот е платен. 

Комуналното стопанско претпријатие изнесе де-
ка пропишаниот надоместок со оваа одлука за мо-
торни товарни возила е надоместок што сопствени-
ците на товарни моторни возила го плаќаат за одр-
ж у в а њ е на чистотата во градот, бидејќи 'тие со во-
зилата вршат загадување на градот на тој начин 
што донесуваат кал , растураат земја и други отпа-
доци, масла за подмачкување и сл. 

Уставниот суд на Македонија , оценува јќи ги 
означениве одредби на Одлуката, констатира дека 
надоместокот што го плаќаат сопствениците на то-
варни моторни возила е наменет за чистењето од-
носно за одржувањето хигиената на улиците и дру-
гите јавни површини што се во општа употреба. 
Според тоа, по мислењето на Уставниот суд, кому-
налното претпријатие не в р ш и услуга посебно и не-
посредно на сопствениците и корисниците на товар-
ни моторни возила, туку таа услуга ј а в р ш и во ин-
терес на сите граѓани и градот к а к о целина. Пора-
ди тоа, Уставниот суд на Македонија смета дека 
пропишаниот надоместок во член 1 став 1 точка 2 
под а, б, в, г и д и точка 5 од Одлуката не прет-
ставува надоместок за извршена услуга, туку еден 
вид комунална такса за чие воведување Собрание-
то на општината и комуналното претпријатие не-
маат законско овластување. Имено, Законот за ко -
мунални такси („Службен весник на СРМ" бр. 9/65), 
таксативно ги набројува предметите и услугите за 
кои само општинското собрание може да воведува 
п л а ќ а њ е комунална такса. Меѓутоа, во овој закон 
не е предвидена можност за воведување комунална 
такса за 'товарни моторни возила а заради одржу-
в а њ е чистотата на улиците и другите површини во 
општа употреба. 

Поради тоа Уставниот суд на Македонија утвр-
ди дека означените одредби од Одлуката не се во 
согласност со Законов за комунални такси. 

Поради изложеното Уставниот суд одлучи како 
во точка 1 од оваа одлука. 

У. бр 48/69 
18 декември 1969 година 
С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија , 

Перо Коробар, с.р. 

390. 
Врз основа на членот 76 и 80 од Законот за ф и -

нансирање определени форми на општествена з а -
штита на децата („Службен весник на СРМ" број 
3/68), Управниот одбор на Републичкиот ф о н д за 
додаток на деца — Скопје, на седницата одржана 
на 30 декември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 
1970 ГОДИНА СЕ ИЗДВОЈУВААТ З А РЕЗЕРВАТА 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД З А ДОДАТОК 
НА ДЕЦА 

I 
Во резервата на Републичкиот фонд за додаток 

на деца во 19^0 година се издвојуваат средства во 
височина од 14,75% од редовните годишни приходи 
на Републичкиот фонд. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

УПРАВЕН О Д Б О Р НА Р Е П У Б Л И Ч К И О Т Ф О Н Д 
З А ДОДАТОК НА ДЕЦА - С К О П Ј Е 

Бр . 01-3606/1 
30 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Галип Дема, с. р. 
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391. 
Врз основа на членот 76 од Законот за финан-

сирање определени форми на општествена заштита 
на децата („Сл. весник на СРМ" бр. 3/68), Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на 
деца — Скопје, на седницата одржана на 30 декем-
ври 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА ЗА 1970 ГОДИНА 

Финансискиот план на Републичкиот фонд за 
додаток на деца за 1970 година се утврдува cio след-
ните: 

(во илјади 
динари) 

П р и х о д и 

1. Придонес за додаток на деца на работ-
ниците 149.800 

2. Придонес за додаток на деца на ужива-
телите на пензии 12.760 

3. Приходи по основа на надоместок на 
штета — 

5. Други приходи 400 

6. Издвојување за резерва на Фондот 24.030 

Приходи по издвојувањето 138.930 

Р а с х о д и 
1. Додаток на деца на работниците 119.764 
2. Додаток на деца на уживателите на 

пензии 10.412 
3. Додаток на деца на други корисници 4.274 
4. Надоместок на организациите што ја 

водат постапката за донесување реше-
нија за додаток на деца и го исплату-
ваат тој додаток 3.850 

5. Трошоци на работењето на Фондот 630 

Вкупно расходи 

И 

138.930 

Вкупно приходи 162.960 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3605/1 
30 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Галип Дема, с. р. 

Прописи на општинските собранија 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

65. 
Врз основа на член 45 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64) и член 36 
став з од Статутот на општината Кавадарци, Со-
бранието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници, одржана на ден 30. ХП. 1969 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА 

1970 ГОДИНА 

1. Општ дел 

Член 1 
Буџетот на Општината Кавадарци за 1970 год 

содржи: 
Приходи во нови динари 9.179.400 

од кои: 
— од сопствени извори во нови динари 6.383.000 
— од дополнител. сред. на репуб. н. д. 2.795.400 
Распоредени приходи во нови динари 8.984.000 

. Нераспоредени приходи во нови дин. 195.400 

Член 2 
Општинските органи и другите корисници на 

средствата на Општинскиот буџет се должи 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 рационалноста и штедење при ко-
ристење на одобрените средства. 

Општинските органи не можат да преземат об-
врски на товар на Општинскиот буџет над износите 
утврдени за 1970 година, ниту да создаваат обвр-
ски 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 опш-

тинските органи можат да се зголемуваат ако со 
закон бидат изменети нивните задачи, ако им би-
дат и доделени нови задачи или им бидат изменети 
условите за работа, поради кои ќе биде потребно 
зголемување бројот на работниците односно мате-
ријалните трошоци. 

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

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

Член 4 
Средствата за вршење на редовна дејност на 

општинските органи ќе се намалат само ако на-
малувањето на задачите или изменетите услови за 
работа налагаат намалување бројот на работниците, 
односно материјалните трошоци. 

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

Износот за кои се намалени средствата за вр-
шење на редовната дејност на општинските органи 
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 од-
лучува Советот за финансии со претходно мислење 
на органот на кој му се намалуваат средствата, од-
носно од органите од кои и на кои се пренесуваат 
средствата. 
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Член 5 
Средствата пѓго им се обезбедени на општин-

ските органи за посебни намени ќе се користат 
само за потребите за кои се обезбедени тие сред-
ства. 

Средствата распоредени за посебни намени што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програмите и писмените до-
говори што врз основа на тие програми со соодвет-
ните организации ќе ги склучат општинските орга-
ни-носители на тие средства. По еден примерок 
од склучените договори и се доставуваат на Служ-
бата за буџет при Општината Кавадарци во рок од 
еден месец по склучувањето. 

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

Член 6 
Со средствата предвидени во основната намена 

03 — „Културно-просветна дејност" ќе располагаат: 
— по позицијата 6 и 8 Фондот за материјално 

обезбедување на учесниците во НОВ. 
Со средствата предвидени во основната намена 

07 — „Работа на државните органи" ќе распола-
гаат: 

— по позициите 19, до 24, 26 и 31 органот на 
управата при Собранието на општината Кавадарци. 

Член 7 
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 би одобри дел од 
тие заштеди да се користат за лични доходи, за на-
бавка 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 се однесуваат 
за постигнатите заштеди при склучувањето на до-
говорите според став 2 на член 5 од оваа одлука 

Член 8 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата распоредени за посебни 
намени не ќе бидат делумно или во целина потро-
шени, Советот за финансии може непотрошените 
средства, освен средствата од претходниот член, 
да ги пренесе во буџетската резерва. 

Член 9 
Се овластува Советот за финансии да донесува 

одлука за користење на средства од буџетската ре-
зерва во висина од 10.000 нови динари. 

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

Член 10 
Приходите што ги остваруваат општинските ор-

гани од вршењето на технички, сметководствени, 
административни и сл. услуги на работните и дру-
ги органиизации ќе се користат за вршење на ре-
довна дејност. 

Член 11 

Од средствата на придонесите, даноците и так-
сите што се редовни приходи на општината по од-
биток на дополнителните и пренесените средства 
од минатата година се издвојува 1% за резервниот 
фонд на општината. 

Член 12 
Прегледот на приходите на Општинскиот бу-

џет и нивното распоредување по основни намени се 
наоѓа во билансот на приходите и општото распо-
редување на приходите на општинскиот буџет за 
1970 година, кој е составен дел на оваа одлука. 

Б И Л А Н С 

на приходите и на општиот распоред на приходите на буџетот на 
општината Кавадарци за 1970 година 

Квалификационен 
број на 

ф
ор

м
ат

а 
на

 
пр

их
од

ит
е 

по
тф

ор
м

ат
а 

на
 п

ри
хо

ди
те

 

И з н 

на
 п

от
ф

ор
м

ат
а 

на
 

пр
их

од
ит

е 

ВИД 1 ПРИДОНЕСИ 
11 Придонес од личен доход од работен однос: 

111 — придонес од личен доход од работен однос 1.335.000 
122 — учество во приходите од придонесот од личен доход 

од работен однос на пошироката општествено-поли-
тичка заедница 800.000 2.135.000 

12 Придонес од личен доход од земјоделска дејност: 
121 — придонес од личен доход од земјоделска дејност 368.000 
122 — учество во приходите од придонесот од личен доход 

од земјоделска дејност на пошироката општествено-
полр/гичка заедница 126.000 494.000 

13 Придонес од личен доход од самостојно вршење за-
наетчиски и други стопански дејности: 

131 — придонес од самостојно вршење занаетчиски и други 
стопански дејности 125.000 

133 — 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 75.000 200.000 

14 Придонес за личен доход од самостојно вршење ин-
телектуални услуги: 

141 — придонес од личен доход од самостојно вршење ин-
телектуални услуги 3.000 3.000 

15 Придонес од личен доход од самостојно вршење ав-
торски права, патенти и технички унапредувања: 
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16 

21 

22 
23 
25 

26 

31 
32 
33 

62 

71 

91 

151 

211 
212 
213 

— придонес од личниот доход од авторски права, патен-
ти и технички унапредувања 
Придонес од вкупниот приход на граѓаните 
В К У П Н О 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 дополнител-
на работа од други лица 
Данок на наследство и подароци 
В К У П Н О ВИД 2. ДАНОЦИ 
ВИД 3. Т А К С И 
Административни такси 
Комунални такси 
Судски такси 
В К У П Н О ВИД 3. Т А К С И 

3.000 3.000 
10.000 

1.675.000 
450.000 
130.000 

ВИД 6. П Р И Х О Д И Н А ОРГАНИТЕ И ДРУГИ Р А З Н И 
П Р И Х О Д И 
Други разни приходи 
В К У П Н О ВИД 6 П Р И Х О Д И НА ОРГАНИТЕ И ДРУ-
ГИ Р А З Н И П Р И Х О Д И 

712 
722 

износ 

ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства: 
општи дополнителни средства во определен 
наменски дополнителни средства 
В К У П Н О ВИД 7 Д О П О Л Н И Т Е Л Н И СРЕДСТВА 
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
Вишок на приходите по буџетот од претходната година 
В К У П Н О ВИД 9. П Р Е Н Е С Е Н И СРЕДСТВА 
В К У П Н О П Р И Х О Д И 
Д О Б И 1 ДО 9) 

2.021.200 
774.200 

З А Р А С П О Р Е Д У В А Њ Е (ВИ-

2.845.000 

2.255.000 
100.000 ' 
40.000 

8.000 
16.000 

2.419.000 

300.000 
200.000 
400.000 
900.000 

120.000 

120.000 

2.795.400 
2.795.400 

100.000 
100.000 

9.179.400 

О П Ш Т РАСПОРЕД НА П Р И Х О Д И Т Е 

Квалификационен 
број на 

И з н о с н а 

ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА О Б Р А З О В А -
НИЕ И В О С П И Т У В А Њ Е 

01—2 Средства распоредени во определен износ: 
01—2—1 — средства распоредени во определен износ (освен за 

инвестиции и за заедницата за образование) 322.000 
01—2—3 — средства распоредени во определен износ на заед-

ницата за образование 1.450.000 1.772.000 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 01 1.772.000 
ОСНОВНА НАМЕНА, 03, К У Л Т У Р Н О - П Р О С В Е Т Н А 
ДЕЈНОСТ 

03—2 Средства распоредени во определен износ: 
03—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 370.000 370.000 

В К У П Н О ОСНОВНА Н А М Е Н А 03 370.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 04 - С О Ц И Ј А Л Н И Г Р И Ж И 

04—2 Средства распоредени во определен износ: 
04—2—1 — за редовна дејност 458.000 
04—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 70.000 529.000 

В К У П Н О ОСНОВНА Н А М Е Н А ^ 0 4 ^ 529.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 05 - ЗДРАВСТВЕНА З А Ш Т И Т А 

05—2 Средства распоредени во определен износ: 
05—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 280.000 280.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05 280.000 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
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0 6 — 2 

07—2 

06—2—2 

07—2—1 
07—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 06 - К О М У Н А Л Н А ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во определен износ: 
за посебни намени (освен за инвестиции) 250.000 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 06 -

ОСНОВНА НАМЕНА 07 - Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В -
НИТЕ ОРГАНИ 
Средства распоредени во определен износ: 
за редовна дејност 4.812.000 
за посебна намена (освен за инвестиции) 435.000 
В К У П Н О ОСНОВНА Н А М Е Н А 07 

13—2 

14—2 

ie—а 

17—2 

1 8 — 1 

19—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 13 - ДЕЈНОСТ НА О П Ш Т Е С Т -
В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И Т Е О Р Г А Н И З А Ц И И И З Д Р У Ж Е -
Н И Ј А НА ГРАЃАНИ 

Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНА Н А М Е Н А 13 
ОСНОВНА НАМЕНА 14 - Н Е С Т О П А Н С К И ИНВЕС-
Т И Ц И И 
Средства распоредени во определен износ: 

14—2—22 — за отплата на ануитети 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 14 

100.000 

16—2—21 

ОСНОВНА НАМЕНА 16 - И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО СТО-
ПАНСТВОТО 
Средства распоредени во определен износ: 
за текушти в л о ж у в а њ а 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 16 

50.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 17 - Б У Џ Е Т С К И О Б В Р С К И ОД 
П О Р А Н Е Ш Н И ГОДИНИ 
Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 17 
ОСНОВНА НАМЕНА 18 - И З Д В О Ј У В А Њ А ВО Р Е -
З Е Р В Н И О Т ФОНД 
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 
В К У П Н О ^ О С Н О В Н А ^ Н А М Е Н А 18 
ОСНОВНА НАМЕНА 19 - Н Е Р А С П О Р Е Д Е Н И П Р И -
ХОДИ - Т Е К У Ш Т А Р Е З Е Р В А 
Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНА Н А М Е Н А 19 
В К У П Н О РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ П Р И -
ХОДИ (ОСНОВНИ Н А М Е Н И 01—19) 

250.000 
250.000 

5.247.000 
5.247.000 

236.000 
236.000 

100.000 
100.000 

50.000 
50.000 

100.000 
100.000 

50.000 
50.000 

JL95.400^ 
195.000 

9.179.400 

П. П О С Е Б Е Н ДЕЛ ник на СРМ" во рок од 30 дена денот на донесу-
вањето. 

Ч л е н 13 
Распоредот на приходите на Општинскиот бу- Ч л е н 15 

џет за 1970 година во износ од 9.179.400 нови ди- Оваа одлука влегува во сила од денот на де -
нари по носители, корисници и поблиски намени, несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година, 
во рамките на општиот распоред на приходите од 
член 12 од оваа одлука е извршен во посебниот Бр . 01-7213 
дел на Буџетот. 3 0 декември 1969 година 

Ш. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ К а в а д а р ц и 

Ч л е н 14 
Општиот дел на буџетот на Општината К а в а -

дарци за 1970 година ќ е се објави во „Службен вес-

Претседател 
на Собранието на општината К а в а д а р ц и 

Стојан Андов, с. р. 

В ОЈ 
S f 

К О со О, о 
w е 

3 ѕ 
^ 5 е (L) К R р, ^ О а Р4 
и Е ter и сѕ О, о Рн Јн С 

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 
Вкупните приходи за распоред во Посебниот дел на буџетот на Општи-

ната К а в а д а р ц и за 1970 година изнесуваат 9 179.400 нови динари 
РАСПОРЕД НА П Р И Х О Д И Т Е 

И з п о с и а 

ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА 
позицијата основната 

РАЗДЕЛ 1 - СЕКРЕТАРИЈАТ 
ОСНОВНА НАМЕНА 01 - ДЕЈНОСТ О Б Р А З О В А Н И Е И 
В О С П И Т У В А Њ Е 

1 01—2 На заедницата за ф и н а н с и р а њ е на образованието 
2 01—2 На Заводот за школство Т. Велес 
3 01—2 На фондот за кредитирање и стипендирање на кадри 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01 

1.450.000 
122.000 
200.000 1.772.000 

1.772.000 
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ОСНОВНА НАМЕНА 03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 
ДЕЈНОСТ 

4 03—2—2 Фонд за култура 310.000 
5 03—2—2 Прослави 20.000 
6 03—2—2 Изработка хроника на Сојуз на борци 10.000 
7 03—2—2 Фонд за награди „7 септември" 10.000 
8 03—2—2 Изградба на спомен костурница 20.000 370.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03 370.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 04 - СОЦИЈАЛНИ Г Р И Ж И " 

9 04—2—1 За редовна дејност на центарот за социјални работи 459.000 
10 04—2—2 Фонд за материјално збринување на учесниците во НОВ ( 70.000 529.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04^ 529.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 05 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

11 05—2—2 Болнички трошоци 90.000 
12 05—2—2 Специјализација на медицински кадар 35.000 
13 05—2—2 За мртво проверителна служба 5.000 
14 05—2—2 Превентивна заштита — трошоци на Медицинскиот цен-

тар — Кавадарци 100.000 
15 05—2—2 Помош на здравствената станица во село Конопиште 50.000 280.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05 ^ 280.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 06 - КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ 

16 06—2—2 Надоместок на Управата за комунални работи за одр-
ж у в а њ е на зеленилото во градот 150.000 

17 06—2—2 Трошоци за улично осветление 80.000 
18 06—2—2 Студии и истраги 20.000 250.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06 Ј 250.00i 
ОСНОВНА НАМЕНА 07 - РАБОТА НА Д Р Ж А В Н И Т Е 
ОРГАНИ 

19 07—2—1 З а редовна дејност на органот на управата 2.227.000 
20 07—2—2 За посебна намена на органот на управата 30.000 
21 07—2—2 Надоместок на претседател и потпретседател на Собра-

нието на општината 100.000 
22 07—2—2 Дневници на одборници, членови на совети и комисии 30.000 
23 07—2—2 Трошоци за умножување на материјали од седници на 

собрание, совети и комисии 20.000 
24 07—2—2 Надомест на стручни комисии 10.000 
25 07—2—2 Трошоци за катастарски премер на општината 20.000 
26 07—2—2 Трошоци за репрезентација 15.000 
27 07—2—2 Превентивна заштита во земјоделството и сточарството 100.000 
28 07—2—2 Надоместок за банкарски услуги 20.000 
29 07—2—2 Трошоци за цивилна заштита 40.000 
30 07—2—2 Членарина за конференцијата на градовите 3.000 
31 С7—2—2 Трошоци за службен гласник 10.000 
32 07—2—2 Трошоци за историски архив 37.000 2.662.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 2.662.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 13—ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО 
-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И З Д Р У Ж Е Н И Ј А НА 

ГРАЃАНИ 

33 13—2 Општински одбор на ССРНМ 168.000 
34 13—2 Општински комитет на СКМ 33.000 
35 13—2 Општински одбор на „Црвен крст" 20.000 
36 13—2 Општински одбор на Народна тех. 10.000 
37 13—2 Здружение на пензионери 5.000 236.000 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13 236.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИ-
' ЦИИ 

33 14—2—22 Отплата на ануитети по кредити 100.000 100.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14 100.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 16 - ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО СТО-
ПАНСТВОТО 

39 16—2—21 Регрес на млеко 50.000 50.000 
ВКУПНО ОСНОВНА^ НАМЕНА 16 50.000 
"ОСНОВНА НАМЕНА 17 - БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

40 17—2 Буџетски обврски од поранеш. год. 100.000 100.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17 100.000 
ОСНОВНА НАМЕНА" 18 - ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО Р Е З Е Р -
ВНИОТ ФОНД НА ОПШТИНАТА 

41 18—1 Издвојување во резервниот фонд 50.000 50.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05 2 8 0 . 0 0 0 
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42 19—2 

43 07—2—1 

44 07—2—1 

45 07—2—1 

ОСНОВНА НАМЕНА 19 - Н Е Р А С П О Р Е Д Е Н И П Р И Х О Д И 
(ТЕКУШТА Б У Џ Е Т С К А РЕЗЕРВА) 
Текушта буџетска рез,ерва 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 19 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 1 (Позиции 1 - 42) 

195.400 195.400 
195.400 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л 1 
Секретаријат 
— за редовна дејност 
— за други намени 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 1 

РАЗДЕЛ 2 - ОДДЕЛЕНИЕ З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ОСНОВНА НАМЕНА 07 - Р А Б О Т А Н А Д Р Ж А В Н И О Р -
ГАНИ 
З а редовна дејност 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 07 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 2 (Позиција 43) 

РАЗДЕЛ 3 - ОПШТИНСКИ СУД 
ОСНОВНА НАМЕНА 07 - Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В Н И О Р -
ГАНИ 
З а редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 3 (Позиција 44) 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л 3 
— за редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 3 

1.463.000 

445.000 

РАЗДЕЛ 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
ОСНОВНА НАМЕНА 07 - Р А Б О Т А Н А Д Р Ж А В Н И О Р -
ГАНИ 
З а редовна дејност 
В К У П Н О О С Н О В Н А ^ Н А М Е Н А 07 (Поз. ј15) 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л 4 
— за редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 4 

85.000 

46 

РАЗДЕЛ 5 - ПОЖАРНА СЛУЖБА 
ОСНОВНА НАМЕНА 07 - Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В Н И ОР-
ГАНИ 

07—2—1 З а редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 5 (позиција 46) 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 5 
— за редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 5 

120.000 

47 

РАЗДЕЛ 6 - ОДДЕЛЕНИЕ З А ПРИХОДИ 
ОСНОВНА Н А М Е Н А 07 - Д Р Ж А В Н И ОРГАНИ 

07—2—1 З а редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 6 (позиција 47) 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 6 
— за редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 6 

472.000 

В К У П Н О Р А С П О Р Е Д Е Н И И Н Е Р А С П О Р Е Д Е Н И П Р И -
Х О Д И 

6.594.400 

2.686.000 
3^08.400 
6.594.400 

1.463.000 
1.463.000 
1.463.000 

Ј45.500 
445.000 

445.000 
445.000 

85.000 
85^000 

85.000 
85.000 

120.000 
120.000 

Ј20.000 
120.000 

472.000 
472.000 

472.000 
472.000 

9.179.400 

ПРЕГЛЕД НА В К У П Н И Т Е П Р И Х О Д И НА Б У Џ Е Т О Т НА О П Ш Т И Н А Т А К А В А Д А Р Ц И И СРЕД-
СТВАТА НА З А Е Д Н И Ц А Т А З А О Б Р А З О В А Н И Е 

а 
ID 

Рч 

ВИД НА ПРИХОДИ 

К н 
5 1 

л о с Ѕ 
Средства за финанс. 
на заед. за образов. 

изворни 
средства 

дополн. 
средства 

Вокупн 
(3x4) 

1. Придонеси 
2. Даноци 
3. Други приходи од буџетот 
4. Дополнителни средства во определен износ: 

а) од буџетот 
б) од средствата на републич. заед. за образован. 

ВКУПНО: 

2.845.000 
2.419.000 
3.915.400 

5.023.000 
2.125.000 

9.179.400 7.148.000 

- 7.868.000 
- 4.544.000 
- 3.915.400 

1.450.000 
500.000 

1.950.000 16.327.400 
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66. 
Врз основа на членот 247 и 51 од Статутот на 

општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на Општин-
скиот собор и на Соборот на работните заедници 
што се одржаа на 30. ХП. 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

(пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На подрачјето на општината Кавадарци се во-

ведуваат следните видови придонеси и даноци: 
1. Придонес од личниот доход од работен однос 
2. Придонес за образование 
3. Придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност 
4 Придонес од личниот доход од самостојно 

вршење на занаетчиски и други стопански дејности 
5 Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на интелектуални услуги 
6. Придонес од личниот доход од авторски пра-

ва, патенти и технички унапредувања 
7. Данок на приход од згради 
8. Данок на приход од имот и имотни права 
9. Данок на орудија за производство во земјо-

делството, хибридна лоза, товарни друмски мотор-
ни и приклучни и комби-возила. 

10. Данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица и 

11. Данок на добивки од игра на среќа 

II. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС 

Член 2 
Придонес од личниот доход од работен однос 

се плаќа по стопа од 1,5%. 
Придонес за образование од личен доход од 

работен однос се плаќа по стопа од 5%. 

Член 3 
Месечната паушална основица во смисла на 

член 5 од Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните изнесува: 

1. За лица запослени во станбените згради и 
месните заедници; 

2. За лица запослени во домаќинствата: 
— за вршење на домашни работи 200 динари; 
3 За лица запослени к а ј приватни работодатели: 

Услужни Производни. 
— висококвалификувани 200 дин. 500 дин 
— квалификувани 180 дин 450 дин. 
— полуквалификувани 150 дин 300 дин. 
— неквалификувани 150 дин. 200 дин 

4. За адвокатски приправници со стаж пове-
ќе од 1 год. 150 дин. 

Ш. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Во катастарските општини: Бегниште, Бру-
шани, Ваташа, Возарци, Глишиќ, Дреново, Кава-
дарци, Крушевица, Манастирец, Марена, Палику-
ра, Раец, Ресава, Рибарци, Росоман, Сирково, Со-
пот, Трстеник и Шивец. 

На основица: 
до 500 
преку 500 до 1000 
преку 1000 до 1500 
преку 1500 до 2000 
преку 2000 до 2500 
преку 2500 до 3000 
преку 3000 до 4000 
преку 4000 до 5000 
преку 5000 до 6000 
преку 6000 

по стопа 0/о 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

2. Во катастарските општини: Фариш, Камен 
Дол, Мрзен Ораовец, Бохула, Чемерско, Крњево, 
Радња, Страгово, Горно и Долно Бошава, Бунарче, 
Конопиште, Рожден, Мрежичко, Бојанчиште, Ку -
маничево, Клиново, Драгожел, Гарниково, Галиш-
те, Праведник, Шешково, Драдња, Кесендре, Р ж а -
ново, Мајден, Дабниште, Грбовец, Добротино, Ко-
шани и Дебриште. 

На основица: 
до 500 
преку 500 до 1000 
преку 1000 до 1500 
преку 1500 до 2000 
преку 2000 до 2500 
преку 2500 до 3000 
преку 3000 до 4000 
преку 4000 до 5000 
преку 5000 до 6000 
преку 6000 

по стопа % 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
24 

Член 4 
Придонес од личниот доход од 

дејност се плаќа и тоа: 
земјоделска 

Член 5 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

земјоделство обврзниците од ридско-планинските 
подрачја кои имаат катастарски приходи од ниви 
од V и У Ш . класа, ако на секој декар одгледуваат 
најмалку по 1 овца, односно ако на секој 1,5 хек-
тар одгледуваат по една крава. 

Член 6 
Како ридско-планински подрачја во смисла на 

одредбите од претходниот член се определуваат 
следните катастарски општини: Галиште, Правед-
ник, Шешково, Драгожел, Клинови, Драдња, Р о ж -
ден, Мрежичко, Конопиште, Радња, Кесендре, Бо-
јанчиште, Куманичево, Бохула, Чемерско, Долна и 
Горна Бошава, Страгово и Крњево. 

Член 7 
Ослободувањето од плаќање придонес од ли-

чен доход од земјоделска дејност во смисла на 
член 12 од Законот за придонес и даноци на 
граѓаните трае: 

1. За земја што не е употреблива за земјодел-
ство, а која со вонредни трошоци е оспособена за 
земјоделски потреби 10 години. 

2. Земјата на која ќе се насадат нови лозја на 
лозарска почва 4 години. 

3. Земјата на која ќе се насадат нови овоштар-
ници со: 

— малини и рибизли 3 години 
— кајсии и праски 6 години 
— јаболки, круши и дуњи 8 години 
— бадеми, лешници, смокви, калинки и друго 

јужно овошје 8 
— ореви и костени 15 години 
— сливи, цреши и друго овошје 6 години 
4. На земја на која ќе се насадат: 
— багреми, врби, тополи и други шуми од ни-

зок раст — 10 год. 
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— брест и јасен 15 години 
— други видови дрв ја 15 години 

Член 8 
На приходите од земја ч и ј а плодност ќе се по-

добри над 30%, со вонредни трошоци и работа на 
сопственикот (регулација, заштита од поплави, ису-
шување, наводнување, заштита од порој, к а л с и ф и -
кација , мелиорација на кисела земја и други ме-
лиоративни мерки) обврзникот ќе плаќа придонес 
и за идните 15 години според катастарскиот приход 
од земјата пред извршувањето на мелиоративните 
мерки. 

IV. ПРИДОНЕС ОД Л И Ч Н И О Т ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО В Р Ш Е Њ Е НА З А Н А Е Т Ч И С К И И ДРУГИ 

СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Ч л е н 9 
Придонес од личниот доход од самостојно вр -

шење на занаетчиски и други стопански дејности 
кои се облагаат според годишна паушална осно-
вица се плаќа по стопа од 12,7%. 

Член 10 
Придонес од личниот доход од самостојно вр -

шење на угостителска, превозничка со моторни во-
зила, месарска, фурнаџиска , производство на леб, 
зарзаватчиска, автомеханичарска и автолакерска 
дејност се плаќа и тоа: 

АКО основицата изнесува 
Се плаќа придонес 

по стапка 
20 
25 
30 
40 % 
50 

Останатите дејности што се облагаат според 
вистинскиот доход придонесот се плаќа и тоа: 

АКО основицата изнесува 
Се плаќа придонес 

по стапка 

преку до 

10.000 
10 000 15 000 
15 000 20.000 
20 ООО 25.000 
25.000 30.000 

преку 

10 000 
15.000 
20 ООО 
30.000 

до 

10.000 
15.000 
20.000 
30.000 

13 
15 
17 
20 
25 

Член 11 
Придонес од личен доход од самостојно в р ш е -

ње на занаетчиски и други стопански дејности спо-
ред годишната паушална основица плаќаат обврз-
ниците кои дејноста ја вршат во помал обем (по-
ради ниска коњунктурност, опаѓање на дејноста) 
од следните дејности: 

Ковачи, кондураџии, у с л у ж н и бербери, ф у р н а -
џии, фризери, мутавџии, часовничари, кожари , 
шапкари. фотографи, грнчари, колари, сарачи, хе -
миско чистење, шеќерџии, ќурчии, јорганџии, вол-
новлачари, опинчари, леблебиџии, ш и в а ч и и други. 

АКО обврзниците од наведените дејности во 
претходниот став во текот на годината остварат 
личен доход повеќе од 20% од највисокиот личен 
доход за работник за одредена стопанска организа-
ција , придонесот од личен доход ќе го плаќаат 
според вистинскиот доход. 

Член 12 
З а утврдување на основицата на самостојните 

занаетчиски и други стопански дејности ќе служат 
годишните износи на личните доходи остварени од 
работен однос на работниците запослени во след-
ните работни организации: 

Занаетчиска и друга 
стопанска дејност 

— бербери 

— кондураџии 

— шивачи, столари, 
волно-влачари, ста-
клоресци, огледал-
џии 

— бравари, колари, ко-
вачи и лимари 

— радиомеханичари 
— механичари, часов-

н и ч а р ^ фризери , 
ф о т о г р а ф и 

— ѕидари 

— арабаџии 

— ф у р н а џ и и 

— останати 

Стопанска организација 

Берберска задруга „А. 
Славе јков" Прилеп 
Кондураџиска задруга „В 
Левата" Прилеп 

„Тиквешанка" — К а в а -
дарци, 
„Црвена звезда" К а в а -
дарци 
„Бран" Кавадарци 

„Машиноремонт" — К а -
вадарци 
„Пелагонија" — К а в а -
дарци 
Управ. за ком. работ. К а -
вадарци 
„Жито-Македони ја" — 
К а в а д а р ц и 
„Тиквешанка" Кавадарци 

Занаетчиските и други стопански дејности кои 
се споредуваат со личните доходи на работните ор-
ганизации кои се под присилна управа или кои 
во текот на изминатиот период престанале да ра -
ботат или да примаат минимален личен доход ќе 
се споредуваат со работната организација „Маши-
норемонт" — Кавадарци . 

Ч л е н 13 
Пониска годишна основица ќе им се утврдува 

на обврзниците: 
— кои занаетчиската или друга стопанска де ј -

ност отпочнале да ја вршат во текот на годината, 
— ч и ј а старост надминува 60 години за м а ж и 

и 55 години за жени, ако не користат туѓа работ-
на сила повеќе од 1 работник. 

— инвалиди и неспособни за работа над 50% 
ако не користат туѓа работна сила повеќе од 1 
работник, 

— за привремен прекин на дејноста од причи-
ни што не зависат од неговата вол ја (смрт, болест, 
воена вежба и слично) ако прекинот на дејноста 
трае повеќе од 60 дена од годината. 

— помал обем на работа. 

Ч л е н 14 
Придонеси од личниот доход од самостојно вр -

ш е њ е на занаетчиски и други стопански дејности 
во годишен п а у ш а л е н износ, плаќаат обврзниците 
кои дејноста ја вршат во помал обем, повремено, 
кои претежно се занимаваат со земјоделство, ' без 
п о с т о ј н о место на работа (дуќани), лица што се 
во работен однос и лица кои претежно употре-
буваат сопствена работна сила и тоа: 

- колари до 500 дин. 
— ковачи 500 дин. 
— бербери 500 дин. 
— ф р и з е р и 700 Дин. 
— ш и в а ч и 500 Дин. 
— столари 800 дин. 
— ш и в а ч к и 500 Дин. 
— плетачки 1.000 Дин. 
— везачки 500 Дин. 
— налбати 500 Дин 
— ф о т о г р а ф и 800 Дин. 
— ситничари 400 Дин. 
— свирачи 200 Дин. 
— електро-инсталатери 1.000 Дин. 
— прецизни механичари 1.000 дин. 
— чистачи на чевли со дуќан 200 Дин. 
— чистачи на чевли без дуќан 100 Дин. 
— сечачи на дрва со машина 800 Дин. 
— сечачи на дрва без машина 200 Дин. 
— изработка на гребени и брда 200 Дин. 
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— самарџии 300 дин. 
— четкари 300 дин. 
— поправка на чадори 300 дин 
— изработка на предмети од лико, 

рафија и слама 200 дин. 
— арабаџии 200 дин. 
— преработка на овошје, зеленчук 

и шумски плодови 400 дин. 
— воденичарска-поточарска дејност 1 ООО дин 
— перење и пеглање на облека 200 дин. 
— оџачари 300 дин. 
— калаЈџии 400 дин 
— позамантериска 1.000 дин. 
— мутавџиска 1.000 дин. 
— изработка на черги 300 дин. 
— острачи 300 дин. 
— поплочарска-калдрмаџиска 2 ООО дин. 
— варење на ракида 300 дин. 
— валавичарска 1 ООО дин 
— превоз со запрежни возила 2.000 дин. 
— вршење на пренос со товарен 

добиток 1.000 дин 
— останати дејности 1.000 дин 

Член 15 
Височината на годишниот паушален износ на 

придонесот во смисла на претходниот член за се-
кој обврзник се утврдува во зависност од: обемот 
на работата на занаетчиската или друга стопанска 
дејност, услови за работа, работната способност на 
обврзникот, возраст, место каде се врши дејно-
ста, бродот на воденичарските камења, капацитет 
на казаните за варење на ракија и друго. 

Член 16 
Придонес кој во смисла на членот 72 од Ос-

новниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните во процент од остварениот бруто приход 
плаќаат: 

— застапниците за продажба на лозови од ло-
тарија и други игри на среќа 20%, 

— застапниците на установите за заштита на 
мали авторски права 25%, 

— поверениците на заводите за осигурување, 
работните органи, поверениците на работните ор-
ганизации 25%, 

— транспортните работници 25%, 
— собирани на отпадоци 10%, 
— на приходите од провизија и деловни аген-

ции и поверениците на издавачките претпријатија 
што ќе ги остварат тие со продажба на книги, 
списанија и други публикации на тие претприја-
тија, ако тие агенции и повереници не се во ра-
ботен однос со издавачките претпријатија 25%, а 
на приходите што ќе ги остварат тие лица од 
собирање на огласи за објавување на книги, спи-
санија и други публикации на издавачките прет-
пријатија 20%, 

— на приходите од провизии на ревизорите на 
весници што ќе ги остварат од продажба на вес-
ници во локалите (киосците за сметка на но-
винските претпријатија, новинските установи или 
новинските агенции, ако тие ревизори се занима-
ваат само со продажба на весници и ако не се во 
работен однос со односното претпријатие, устано-
вата или агенцијата 25%, 

— на приходите од превозничка дејност како 
споредна дејност во земјоделството остварени од 
државни органи и установи, самостојни установи, 
стопански, задружни и општествени организации, 
или од приватни, — правни лица кои се должни 
да водат работни книги 30%, 

— на приходите остварени од патувачки и за -
бавни дуќани и изведување на приредби 10%, 

— на приходите што ќе ги остварат граѓаните 
со повремено вршење на услуги на државни ор-
гани, установи и самостојни организации, задруги 
и општествени организации ако со таквото вршење 
на услуги не се засновува работен однос и ако на 

таквите приходи не се плаќа придонес во годиш-
на паушална основица по вистинскиот доход или 
во годишен паушален износ 25%, а по договор за 
дело 38%. 

V. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД САМО-
СТОЈНО В Р Ш Е Њ Е НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

УСЛУГИ 

Член 17 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење на интелектуални услуги се плаќа: 

преку 
на основица 

до се плаќа придон е с 
по стапка 

10.000 15 
10.000 15.000 16 
15.000 20.000 18 
20 ООО 25.000 20 
25.000 30.000 22 
30 ООО 40 ООО 24 
40 ООО 26 

Член 18 
Придонес од личниот доход од самостојно вр-

шење интелектуални услуги во процент во секој 
поединечно остварен бруто-приход (придонес по од-
бивање) согласно со членот 82а од Основниот за -
кон за придонесите и даноците на граѓаните, пла -
ќаат граѓаните кои вршат повремени услуги на др-
жавни органи и за работните и други организа-
ции, ако тие приходи не потекнуваат од работен 
однос од авторски права ниту од вршење на инте-
лектуални услуги на обврзниците кои плаќаат 
придонес според годишна основица или во годи-
шен паушален износ на придонес од стопа од 38%. 

Член 19 
Како минимална основица за плаќање на при-

донес од личниот доход од самостојно вршење на 
интелектуални услуги ќе служи: 

1. За адвокатите, едногодишниот просечен ли-
чен доход на судија на Општинскиот суд во К а в а -
дарци. 

2 За инженер, геометар и други, едногодишни-
от просечен личен доход на инженер и геометар 
или соодветен работник запослен во Собранието на 
општината Кавадарци. 

Член 20 
Придонес во годишен паушален износ од ин-

телектуални услуги плаќаат обврзниците и тоа: 
— професори, наставници, учители (по јазици, 

музика и други) до 1.000 динари, 
— стенографи, стенодактилографи, дактилогра-

ф и и нотографи до 1.000 динари, 
— свештеници во градот 500 динари, 
— свештеници во селата 300 динари. 

Член 21 
Височината на годишниот паушален износ, од-

носно основицата за секој обврзник ќе се утвр-
дува според начинот, мерилата пропишани за за-
наетчиските и другите стопански дејности. 

Член 22 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

интелектуални услуги приходите на учениците и 
студентите остварени од поучување на други лица, 
како и приходите остварени преку студентски и 
лшадински организации, односно нивните задруги, 
сервиси и домови, додека се на редовно школу-
вање. 
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VI. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД АВТОР-
СКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 23 
Придонес од личниот доход од авторски права, 

патенти и технички унапредувања на основицата 
определена според членот 85 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните се плаќа 
по стапка од 

Ако основицата на придонесот изнесува: 

преку до 

10.000 13 
10.000 12.000 15 
1 2 ООО 14.000 16 
14.000 17.000 17 
17.000 22.000 18 
22.000 2 6 ООО 19 
26.000 30.000 20 
30.000 35.000 22 
35.000 2 5 

VII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

Член 24 

Данок на приход од згради се плаќа: 
— на приходите од станбени згради 
— на приходите од деловни простории 

што ги користи сопственикот 
— на приходите од деловни простории 

што се издаваат под наем 
— на згради што се издаваат под наем 

од верските заедници 

70% 

70% 

50% 

50% 

Член 25 
Едногодишната амортизација, трошоците за одр-

жување и управување, како и другите трошоци 
потребни за остварување на приходите од станбе-
ни и деловни згради се определува 50% од виси-
ната на годишната станарина утврдена со Одлука 
на Општинското собрание односно 20% од закуп-
нината. 

За станбените згради издадени под закуп-ки-
рија на ученици и воени лица не се плаќа данок 
на приходи од згради. 

VIII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И 
ИМОТНИ ПРАВА 

Член 26 
Данок на приход од имот и имотни права се 

плаќа: 

На основица 
преку 

1.000 
2.000 
3.000 
5 000 
8.000 

Се плаќа придонес 
до по стапка 

1.000 20 
2.000 25 
3 ООО 30 
5.000 35 
8.000 40 

50 

Член 27 
Данок на приход од издавање под закуп на 

наместени соби се плаќа во годишен паушален 
износ и тоа: 

Со едно легло 
Со две легла 
Со три легла 
За повеќе од три 
легла за секое 
понатам. легло 
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200 дин. 
250 дин. 
300 дин. 

100 дин. 

150 дин. 
200 дин. 
250 дин 

80 дин 

100 дин. 
150 дин. 
200 дин. 

50 дин 

се плаќа придонес 
по стапка 

IX. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ХИБРИДНА ЛОЗА, НА 

ТОВАРНИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА И 
КОМБИ-ВОЗИЛА 

Член 28 
На орудијата за производство во земјоделство-

то, хибридната лоза, на товарни друмски моторни 
возила, приклучни возила и комби-возила се 
плаќа: 

за трактори до 30 К С 
за трактори над 30 К С 
за тракторска приколка 
за тракторски приклучни орудија, 
cej алки, косачки, самоврзачки и 
друго 
на комбајни 
на булдожери 
багери 
вршачки до 500 кгр. 
орудија за расфрлување на веш-
тачко ѓубре со рачна влеча 
со машински погон 
на култиватори 
на хибридна лоза од 1 чокот 

500 
600 

1.000 

100 
500 
300 
500 
500 

100 
200 
100 

0,50 

Годишниот паушален износ на данокот на то-
варни друмски возила, приклучни возила и на 
комби-возила на тон на носивост изнесува и тоа: 

По тон 

до 1 тон 
од 1 до 4 тона 
преку 4 тона 

Годишен износ 
1970 год. 

700 
800 
900 

X. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПОТРЕ-
БА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА ОД 

ДРУГИ ЛИЦА 

Член 29 
Данок на приход остварен со употреба на до-

полнителна работа од други лица во земјоделството 
се плаќа во паушален износ од 200 динари за се-
КОЈ запослен работник. 

Член 30 
Данок на приход остварен со употреба на до-

полнителна работа од други лица освен во земјо-
делството се плаќа по стопа од 20%. 

XI. ДАНОК НА ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 31 
Данок на добивки од игри на среќа се плаќа 

по стапка од 5% од основицата утврдена согласно 
со членовите 2 и 3 од Основниот закон за дано-
кот на добивки од игри на среќа. 

ХП ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ 
Член 32 

Обврзниците на придонесот, односно данокот 
освен обврзниците на придонесот од личен доход 
од земјоделство и обврзниците на придонеси што 
се плаќа по одбивање и во годишен паушален из-
нос, должни се на надлежниот орган на Општи-
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ната да му поднесат пријава со потребните пода-
тоци за утврдување височината на придонесот и 
данокот. 

Обврзниците на данокот на приход од згради 
не поднесуваат пријави до колку во текот на го-
дината за која се врши облог не настанат про-
мени што влијаат врз даночната основица. 

Пријавата од став 1 е составен дел на оваа 
одлука. 

Член 33 
Пријавата се поднесува секоја година во те-

кот на месец јануари, по општ јавен повик и во 
рокот предвиден во него, а кој не може да биде 
покус од 15 дена. 

Обврзниците што не ќе поднесат пријава во 
определениот рок ќе се повикаат поединечно да 
го сторат тоа во рок од 8 дена од денот на вра-
чувањето на поканата. 

ХШ. ПОСТАПКА И ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Одобрение за вршење на занаетчиски и други 

стопански дејности не може да се , издаде без 
претходна гаранција за обезбедување на напла-
тата на сите даноци и придонеси за следниве деј-
ности: угостителска, превозничка со моторни во-
зила, месарска, зарзаватчиска, автомеханичарска и 
производно-фурнаџиска дејност. 

Гаранцијата за обезбедување на наплатата ја 
дава обврзникот, односно еден или повеќе граѓани 
со писмена изјава, со која му се пренесува овла-
стување на финансискиот орган да располага со 
депониран паричен износ (во облик на врзан влог) 
к а ј одредена банка до висината на едногодишниот 
просек на вкупните обврски слични на самостој-
ните дуќани од истата дејност. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Трошоците за секој излез на работникот (из-

вршителот) во врска со попис, пленидба и про-
дажба изнесува 40 динари. 

Трошоците за проценителите и сведоците се 
плаќа од час во зависност од еднодневната зара-
ботувачка, ако тие лица не се во работен однос, 
се плаќа по 30 динари. 

Член 36 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да в а ж и Одлуката за општински придо-
неси и даноци на граѓаните број 01-7300 од 30. XII. 
1968 година. 

Член 37 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. I. 1970 година. 

Број 01-7217 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

67. 
Врз основа на член 5, 22, 23, 25 и 43 од Основ-

ниот закон за данокот на промет („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 14/65) и член 9 од Законот за измена 
и дополненија на Основниот закон за данокот на 
промет („Службен лист на СФРЈ" бр. 57/65), чле-
новите 17 и 18 од Законот за измена и дополне-
нија на Основниот закон на данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 52/66), член 3, став 
1 од Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за тарифата на Сојузниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 24 и 26/68) и член 
247 од Статутот на општината Кавадарци, Собра-
нието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и на Соборот на ра-
ботните заедници, одржана на ден 30. ХП. 1969 
год., донесе ^ 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ОПШТИНСКИ 
ДАНОК НА НАДОМЕСТОК ОД УСЛУГИ И ЗА 
ПРОПИШУВАЊЕ НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ-
ТО, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАПЛАТУВАЊЕТО 
НА СОЈУЗНИОТ, РЕПУБЛИЧКИОТ И ОПШТИН-
СКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ 
НА КОИ ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
САМОСТОЈНО В Р Ш Е Њ Е ЗАНАЕТЧИСКИ И 
ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ИМ СЕ ОБЛО-
Ж У В А СПОРЕД ОСНОВИЦАТА ИЛИ ПАУША-

ЛЕН ИЗНОС 

, I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Се воведува општински данок на промет НЈ 
стоки на мало и општински данок на надоместок 
од услуги што се остваруваат на подрачјето на оп-
штината Кавадарци. 

Член 2 
Општински данок на промет на стоки на мало 

и општински данок на надоместок од услуги се 
плаќа само на прометот на производите што слу-
ж а т за кра јна потрошувачка односно на надоме-
стоците на услугите ако со тарифата на општин-
скиот данок на промет на надоместоците за услу-
ги (во натамошниот текст Тарифата) е предвидена 
наплатата на данокот. Тарифата е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 3 
Како промет на стоки на мало се подразбира 

секоја продажба извршена непосредно на потро-
шувачите во смисла на одредбите на Основниот 
закон на надоместок на промет, како и потрошу-
вачката односно употребата на производи што под-
лежат на плаќање данок на промет, ако се земаат 
за лична употреба. 

Член 4 
Обврзниците на кои придонесот од личен доход 

од самостојно вршење занаетчиски и други стопан-
ски деЈности им се обложува според годишна пау-
шална основица или во годишен паушален износ 
ќе го плаќаат сојузниот, републичкиот и општин-
скиот данок на промет според годишната пау-
шална основица или во годишен паушален иг,но" 

Член 5 
Годишната паушална основица на данокот на 

промет на стоки на мало и надоместок од услуги 
по бранши, занимања и дејности се утврдува врз 
основа на утврдената основица на придонесот КОЈ 
служи за облог на придонесот од личен доход од 
занаетчиска и друга стопанска дејност зголемена 
за 20%. 
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Член 6 
Годишниот паушален износ на данокот на про-

мет на стоки на мало се утврдува врз основа на 
утврдениот придонес од личен доход во пауша-
лен износ во висина од 20% од паушалниот износ. 

Општинскиот орган на финансии годишниот 
паушален износ на данокот на промет по став 1 
од овој член ќе го утврди посебно сојузниот, ре-
публичкиот и општинскиот данок сразмерно на 
учеството на стапката на секоја општествено-по-
литичка заедница во збирот на стапките на сите 
општествено-политички заедници. 

Член 7 
Општинскиот данок на надоместоци од услуги 

во годишна паушална основица и годишен пау-
шален износ се утврдува и пресметува според чле-
новите 5 и 6 од оваа одлука. 

Член 8 
Пресметувањето и утврдувањето на данокот на 

промет ќе се врши во роковите и начинот пропи-
шан за придонесот од личниот доход од вршење 
на занаетчиска и друга стопанска дејност. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за општински данок на 
промет бр. 01-7301 од 30. ХП. 1968 година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година. 

Број 01-7216 
30. ХП. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Тарифа на општински данок на промет и општин-
ски данок на надоместок од услуги 

А) - П Р О И З В О Д И 

Тарифен број 1 Стапка 
На прометот на сите производи што 

служат за крајна потрошувачка освен на 
прометот на производот што посебно се 
предвидени по оваа тарифа или за кое е 
предвидено даночно ослободување 8 
ЗАБЕЛЕШКА: По овој тарифен број ќе се 
плаќа општински данок на промет и на 
прометот остварен и со отпадни и стари 
употребени материјали до колку истите не 
се наменети за репродукција 

Тарифен број 2 
На прометот на патнички и товарни ав-

томобили, трактори и приклучни машини 1 
ЗАБЕЛЕШКА: 1. Како патнички автомоби-
ли од овој тарифен број се подразбира 
автомобилот за превоз на патници со на ј -
многу 9 седишта вклучувајќи го и седиш-
тето на возачот кој е дефиниран по ЈУС 
MHO 010 под децимална ознака 1—5 и 2. 

2. На прометот на резервни делови на патнички 
автомобили се плаќа данок по стапка определена 
по тарифен број 11 

3. По овој тарифен број се плаќа општински 
данок на промет и на патнички автомобили што 
ги увезуваат граѓани и граѓанско правни лица. 
Овој данок се плаќа во седиштето односно живе-
алиштето на даночниот обврзник 

31 декември 1969 

Тарифен број 3 
На остварениот промет на пиво се плаќа данок: 
— во трговијата 0,50 дин, од 1 литар и 
— во угостителството 0,30 дин. од 1 литар. 

Тарифен број 4 
На остварениот промет на природно вино се 

плаќа данок: 0,50 динари од 1 литар. 
На остварениот промет на природна ракија се 

плаќа данок 1,00 дин. од 1 литар. 

Тарифен број 5 
На прометот на вештачка ракида се плаќа 

данок: 
— до 25 вол. % алкохол по 1,00 дин. од 1 литар, 
— над 25 вол. % алкохол по 2,00 дин. од 1 литар 
На прометот на специјални вина се плаќа 

данок: 
— со набавна цена до 7,00 дин. по 1,00 дин. 

од 1 литар, 
— со набавна цена од 7,00 дин. до 10,00 дин. 

по 1,50 дин. од 1 литар, 
— со набавна цена над 10,00 дин. по 3,00 дин. 

од 1 литар, 
— со набавна цена над 10,00 дин. по 3,00 дин од 

1 литар. 
На прометот на ликери и жестоки пијалоци 

се плаќа данок: 
— со набавна цена до 12,00 дин. по 2,00 дин. 

од 1 литар, 
— со набавна цена од 12,00 до 17,00 дин. по 

4,00 дин. од 1 литар, 
— со набавна цена над 17,00 дин. по 10,00 дин. 

од 1 литар. 
На остварениот промет на природни жестоки 

пијалоци се плаќа данок: 
— за сите видови по 4,00 дин. од 1 литар. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Данокот на промет по тарифен број 3, 4 и 5 

се плаќа на прометот што ќе го остварат тргов-
ски, угостителски, производни и други работни ор-
ганизации на крајни потрошувачи. 

Б) — У С Л У Г И 

Тарифен број в 
На надоместок од занаетчиски услуги: 
— радиомеханичари, електро-инстала-

тери и автомеханичари 6% 
На надоместок од комунални услуги' 
— водоинсталатери 6% 

Тарифен број 7 
На приходи добиени од лотарија и на 

влогови на јавни обложувања 8% 

Тарифен број 8 
На надоместок за закуп или за закуп 

на недвижни или подвижни предмети ос-
вен на надоместоци за закуп или подза-
куп на згради 5̂ /0 

Тарифен број 9 
Надоместок за услуги за превоз на пат-

ници и стока од страна на граѓани и гра-
ѓанско правни лица 10% 

Тарифен број 10 
На надоместоците (провизии) од тргов-

ските, услуги на комисионите претприја-
тија и дуќани 4% 

Тарифен број 11 
На надоместоци (провизија) од тргов-

ските услуги на трговските агенции, по-
среднички претпријатија и посреднички 
бироа 25% 
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68. 
Врз основа на член 66, став 1 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ" бр. 32/64) 
и член 36 од Статутот на општината Кавадарци, 
Собранието на општината Кавадарци, на заеднич-
ката седница на Општинскиот собор и на Соборот 
на работните заедници, одржана на ден 30. ХП. 
1969 год., донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Поради трајно обезбедување на средства за 

финансирање на потребите за социјална заштита на 
територијата на општината и ускладување на рас-
ходите за социјална заштита со порастот на оп-
штествената потрошувачка се основа Фонд за со-
цијална заштита на општината Кавадарци (во по-
натамошниот текст Фонд). 

Седиштето на фондот е во Кавадарци. 

Член 2 
Фондот е правно лице. 
Фондот како правно лице ќе го претставува 

претседателот на Управниот одбор на Фондот. 

Член 3 
Фондот нема свој печат, а ќе се служи со 

печатот на Општинското собрание. 

Член 4 
Задатоци на Фондот се финансирање на: 
— основната социјална заштита пропишана со 

позитивните законски прописи и прописите на Со-
бранието на општината (Одлука за социјална за-
штита и др.); 

— изградба и опрема на установите за соци-
јална заштита; 

— дејноста на Центарот за социјална работа; 
— студии и истраги во областа на социјалната 

заштита од интерес на општината и сл. 
— Фондот може да дава допунски средства на 

социјалните установи за обавување на нивната 
дејност. 

Член 5 
приходи на Фондот се: 
— обезбедување средства од страна на буџетот 

на општината Кавадарци; 
— од средствата кои работните и други ор-

ганизации и општествено-политички организации 
ќе ги издвојат од своите фондови; 

— од средствата добиени врз основа на дого-
вор за доживотна издршка на физички лица и 

— од завештанија, прилози и други приходи 
во пари или во натура. 

Член 6 
Намената на средствата Фондот ја одредува 

врз основа на општествениот план на општината и 
програм за социјална заштита на подрачјето на 
општината. 

Член 7 
Фондот може да дава инвестициони средства 

на установите за социјална заштита и тоа без об-
врска на враќање на средствата или во вид на 
кредит. 

Член 8 
За финансирање на одредени дејности и услу-

ги од страна на социјалните установи Фондот со 
истите заклучува договор, 

Член 9 
Средствата на фондот ќе се чуваат на посебна 

сметка к а ј Службата на општественото книговод-
ство при Народната банка на Југославија — фи-
лијала Кавадарци. 

Член 10 
Управувањето на Фондот се засновува на на-

челата на општественото самоуправување 

Член 11 
Органот што ќе управува со Фондот е Управ-

ниот одбор кој се состои од 11 члена. 
Мандатот на членовите на Управниот одбор 

Трае четири години, а секоја втора година се бира 
половината членови. 

Претседателот и три члена на Управниот од-
бор ги именува Собранието на општината, а по 
еден член делегираат: Центарот за социјална ра-
бота, Медицинскиот центар, Детската градинка, 
Комуналниот завод за социјално осигурување, Оп-
штинскиот одбор на социјалистичкиот сојуз, Оп-
штинскиот синдикален совет и Здружението на 
борците. 

Член 12 
Управниот одбор на Фондот ги обавува след-

ните работи: 
— донесува статут на фондот; 
— донесува финансиски план на фондот; 
— го донесува програмот на фондот; 
— поднесува извештај за работата на фон-

дот пред основачот и тоа ако тој го побара; 
— одлучува за преземање на долгорочни об-

врски за сметка на своите средства и тоа со со-
гласност на основачот; 

— донесува завршна сметка на фондот; 
— одлучува за употребата на средствата на 

фондот и одредува начин за давање на средстватд 
од фондот; 

— врши надзор над трошењето на средствата 
од фондот; 

— се грижи за прибирање на средствата во 
фондот и 

— врши други работи предвидени со оваа одлу-
ка и статутот на фондот. 

Член 13 
Утврдувањето и распределувањето на приходи-

те на фондот се врши со финансиски план. 
Финансискиот план се донесува за една кален-

дарска година и важи за годината за која со до-
несува. 

Финансискиот план го донесува Управниот од-
бор на фондот и му го доставува на увид на осно-
вачот. 

Финансискиот план, по правило, се донесува 
пред почетокот на годината ,за која се поднесува, 
а најдоцна во рок од 15 дена по донесувањето па 
буџетот на основачот. 

Член 14 
Наредбодател за извршување на финансискиот 

план на фондот е претседателот на Управниот 
одбор на фондот 

Член 15 
На крајот на календарската година се соста-

вува завршна сметка на фондот. 
Завршната сметка ја донесува Управниот од-

бор на фондот. 
Завршната сметка мора да се донесе најдоцна 

во рок од 30 дена по истекот на годината зз коич 
се донесува 
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Член 16 
Управниот одбор е должен да овозможи на се-

која заинтересирана организација или физичко 
лице увид над финансискиот план и завршната 
сметка на фондот. 

Член 17 
Средствата на фондот можат да се користат 

до висината до која се остварени. 
Под остварени средства се подразбираат сите 

средства вклучувајќи ги и кредитите кои што му 
се одобрени на Фондот поради неравномерно при-
ливање на приходите во текот на годината. 

Член 18 
Непотрошените средства на фондот се пренесу-

ваат во наредната година. 

Член 19 
Фондот и резерва. 
Годишните вложувања во резервата на фондот 

изнесуваат 5% од вкупните средства на фондот. 
Средствата на резервата на Фондот служат 

за покривање на потребите на фондот во текот на 
годината, за оние потреби за кои во финансискиот 
план не се предвидени доволни средства и за ус-
кладување на расходите со приходите ако сред-
ствата на фондот не се остваруваат по предвиде-
ниот план. 

Потрошените средства од резервата на фондот 
се надополнуваат од приходите од наредната го-
дина. 

Член 20 
Фондот има статут со кој се утврдува начинот 

на формирање на средствата на фондот, начинот 
на работењето на фондот, органи кои се овластени 
да располагаат со средствата и одговорноста за 
законитото работење на фондот, како и други ра-
боти и задачи од делокругот на органите на упра-
вување на фондот, правата и должностите на ор-
ганите на управувањето спрема основачот на фон-
дот и на корисниците на средствата од фондот, 
постапката за донесување на финансискиот план и 
завршната сметка на фондот, начин на обавесту-
вање на јавноста за работата на фондот, како и 
други прашања од значење за самоуправувањето 
и работењето на фондот. 

Статутот на фондот го донесува Управниот од-
бор на фондот, а го потврдува Собранието на оп-
штината. 

Член 21 
Надзор над работата на фондот врши органот 

на Собранието на општината надлежен за рабо-
тите на социјалната заштита. 

Член 22 
Управниот одбор на фондот ќе донесе статут 

на фондот во рок од 30 дена од денот на донесу-
вањето на оваа одлука. 

Член 23 
Финансиските и административните работи на 

фондот ќе ги води службата за буџетот и фон-
дови при Собранието на општината Кавадарци. 

Член 24 
Оваа одлука стапува на снага од 1. I. 1970 го-

дина. 

Број 01-7223 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

69. 
Врз основа на член 164-6 од Основниот закон 

за финансирање на општествено-политичките за -
едници („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 31/64), Со-
бранието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници, одржана на 30. XII. 1969 год., 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУ-
ЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ВО 1969 

ГОДИНА 

Член 1 
Приходите на Општинскиот буџет за 1969 го-

дина се сметаат за остварени со денот на напла-
тата од обврзниците на придонесите, даноците, так-
сите и другите приходи на општината, а к а ј да-
нокот на промет на стоки на мало со денот на 
наплатата од купувачот на производите на кои се 
плаќа данок на промет. 

Приходите на општината остварени во смисла 
на став 1 од овој член до 31 декември 1969 год., 
а уплатени во буџетот до 31 јануари 1970 година, 
припаѓаат на буџетот за календарската 1969 го-
дина во која се и остварени. 

Член 2 
Приходите од претходниот член можат да се 

распоредуваат на носителите и корисниците на 
буџетските средства за извршување на обврските 
на буџетот направени до 31 декември 1969 година, а 
најмногу до износот кој е утврден во посебниот 
дел на општинскиот буџет. 

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

несувањето. 

Бро ј 01-7215 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, с. р. 

70. 
Врз основа на член 106 и 108 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политич-
ките 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 ден 30. XII. 1969 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА КАВА-
ДАРЦИ СО ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ КАЈ 

КОМЕРЦИЈАЛНАТА БАНКА ВО СКОПЈЕ 
Член 1 

Општината Кавадарци се задолжува во Ко-
мерцијално-инвестиционата банка Скопје со ин-
вестиционен кредит за изградба на далекуводот 
од Кавадарци до селата од територијата на бив-
шата Конопишка општина во износ од 400.000.00 
(четиристотини илјади) нови динари со рок на от-
плата од 18 години и камата од 7% годишно. 

Договорот за задолжување на општината со 
инвестиционен кредит при Комерцијално-инвести-
ционата банка Скопје се овластени да го заклу-
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нат и потпишат претседателот на Собранието на 
општината Кавадарци Стојан Андов и потпретсе-
дателот Јосифов Јордан. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето. 

Број 01-7219 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

71. 
Собранието на општината Кавадарци на заед-

ничката седница на Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници, врз основа на член 95 од 
Законот за основното училиште („Службен весник 
на СРМ" бр. 7/69 година), одржана на 30. XII. 1969 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИ-

ЛИШТЕ ВО ГРАД КАВАДАРЦИ 
1. Се основа основно музичко училиште со се-

диште во град Кавадарци. 
2. Името на основното музичко училиште е: 

ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЛАЗО МИ-
ЦЕВ-РАЛЕ" КАВАДАРЦИ. 

Дејноста на основното музичко училиште е: 
а) дополнително музичко образование на де-

цата до 15 годишна возраст; 
б) обавување на музички дејности со возрасни. 
4. Средства за работа на училиштето обезбедува 

Основната заедница на образованието. 
5. За преземање подготвителни дејности за по-

четок на работата на училиштето, како и дејствија 
со отпочнување на редовна дејност на училиштето 
до именување на директор на училиштето по ре-
довен пат, се назначува стручниот учител Димов 
Миле од Кавадарци, во својство на в. д. директор, 
а надзор над неговата работа врши Советот за 
школство. 

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

Број 01-7225 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

72. 

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за организација 
и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65) и член 94 од 
Уставот на СРМ, Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на ден 30. XII. 1969 год. донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за утврдува-
ње на стапката на основниот придонес за здрав-
ствено осигурување на работниците за 1970 год. 
бр. 3056 од 24. XI. 1969 год. на Собранието на ко-
муналната заедница за социјално осигурување на 
работниците — Кавадарци. 

Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 го-
дина. 

Број 01-7221 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

73. 

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за организација 
и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65), и член 94 од 
Уставот на СРМ, Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничка седница на Општинскиот со-
бор и Соборот на работните заедници, одржана на 
ден 30. XII. 1969 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСНОВНОТО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1970 

ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за придоне-
сите на основното здравствено осигурување на зем-
јоделците за 1970 година бр. 3090 од 3. XII. 1969 
година на Собранието на комуналната заедница на 
здравствено осигурување на земјоделците Кава-
дарци. 

Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година 

Број 01-7220 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

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

74. 

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за организација 
и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65), и член 94 од 
Уставот на СРМ, Собранието на општината Кава-
дарци, на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на ден 30. XII. 1969 год., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА ЗА ДОДАТЕН 
ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за определу-
вање на стапката за додатен придонес на здрав-
ствено осигурување на работниците за 1970 година 
бр. 3052 од 24. XI. 1969 год. на Собранието на ко-
муналната заедница за социјално осигурување на 
работниците — Кавадарци. 

Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1970 година. 

Број 01-7222 
30. XII. 1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Ладов, с. р. 
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - СТРУГА 

75. 
Врз основа на чл. 162 ст. 1 од Законот за избор 

на пратеници на Собранието на Социјали,стичка Р е -
публика Македонија , Општинската изборна коми-
сија за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија , со седиште 
р о Струга, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА - И 

I. Се распишуваат повторни избори за избор на 
i ратеник за Социјално-здравствениот собор на Со-
иганието на Социјалистичка Република Македонија 
во изборната единица Струга — II. 

II. Изборите за пратеник за Социјално-здрав-
ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија , за изборната единица Стру-
га — II, ќе се одржат на ден 13. II. 1970 година, во 
Собранието на општината Струга. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови ќе течат од 3. I. 1970 година. 

Бр . 136/1 
22 декември 1969 година 

Струга 
Секретар, Претседател, 

Ристо Башуроски, с. р. Јордан Кочов, с. р. 

О п а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Ш т и п објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. IX. 1968 
година, страна 131, реден број з е запишано сим-
нување на присилната управа на Заштитната р а -
ботилница за професионална рехабилитација и з а -
послување на инвалиди „Нов дом" од Ш т и п од U 
Ш. 1968 година. 

Правото за потпишување на досегашниот при-
силен управник Душко Биков , престанува. 

Симнувањето на присилната управа на З а ш т и т -
ната работилница „Нов дом" — Штип е запишана 
во регистарот, врз основа на записникот бр. 1510 од 
20. И. 1968 година на Изборната комисија на ис -
тата и решението бр. 01-821/1 од 15. П. 1968 година 
на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
20/68. (122) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. IX. 1968 
година, Страна 131, реден број 4 е запишано про-
ширувањето на дејноста на Заштитната работил-
ница за професионална рехабилитација и з а ж а л у -
вање на инвалиди „Нов дом" од Штип, со тоа што 
ќе врши и: преработка на сите видови отпадни ма-
теријали; промет со сите видови на отпадоци и 
ф е л е р и ч н а стока; на сите видови индустриски сто-
ки од текстилната и металната гранка; и со сите 
видови половни моторни возила и машини. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на поднесената при јава бр. 
560 од 13. IX. 1968 година од страна на присил-
ниот управник на работилницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
21/68 (123) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. IX. 1968 
година, страна 131, реден број 5 е запишано ста-
вањето, под присилна управа, на Заштитната р а -
ботилница за професионална рехабилитаци ја и з а -
л о ж у в а њ е на инвалиди „Нов дом" од Штип. 

З а присилен управник на Заштитната работил-
ница е именуван Ристо Наков . 

Ставањето под присилна управа на установата 
се и з в р ш и во регистарот, врз основа н а решението 
бр. 0201-5750/1 од 5. IX. 1968 година на Собранието 
на општината Ш т и п и решението бр. 0201-3778/1 
од 5. IX. 1968 година на истото Собрание за име-
нување на присилниот управник . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 22/68. (124) 

Окружниот стопански суд во Ш т и п објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. IX. 1968 
година, страна 131, реден број 5 е запишано про-
ширувањето на дејноста на Заштитната работил-
ница за професионална рехабилитација и з а л о ж у -
в а њ е на инвалиди „Нов дом" од Штип, со тоа што 
дејностите од точка прва до точка трета да се 
обавуваат на големо и мало: преработка на сите 
видови отпадни матери јали ; со сите видови на от-
падоци и ф е л е р и ч н а стока; промет на си^ге видови 
половни моторни возила и машини, да се обаву-
ваат на големо и мало. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на поднесената при јава бр. 608 
од 25. IX. 1968 година од директорот на устано-
вата . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 25/68. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 25, страна 
104, книга I е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Установата со самостојно ф и н а н с и р а њ е 
„Пазариште" — Куманово, Драги Георгиевски е р а з -
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

З а в. д. директор на Установата со самостојно 
ф и н а н с и р а њ е „Пазариште" — Куманово е назначен 
Петрушевски Б . Доце, ко ј истата ќ е ја потпишува, 
з а д о л ж у в а и раздолжува , во границите на овла-
стувањето, сметано од 18. VHI. 1969 година. 

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

бр 9Ѕ од 18. VIIL 1969 година. (945) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
д е к а во регистарот на претпри јати јата и дуќаните, 
рег. бр. 491, страна 1380, книга I е з апишан под 
ф и р м а : Занаетчиско претпријатие „Метал" — Скопје 
— Стаклорезачки дуќан во Скопје, ул. „Стив Н а -
умов" бр. 123. Предмет на работењето на дуќанот е 
в р ш е њ е стаклорезачки уалуги на граѓаните и гра-
д е ж н и т е објекти. 

Стаклорезачкиот дуќан е основан од работнич-
киот совет, со одлуката бр. 286/4 од 17. X. 1968 год. 

Раководител на стаклорезачкиот дуќан е Ј а н -
ковски Атанас Горѓи. 

Дуќанот ќе го потпишува, з а д о л ж у в а и раздол-
ж у в а матичното претпријатие , во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 1166/68 од 23. VI. 1969 година (1246У 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1310, страна 154, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Ловац" — Ниш — Продавница број 13 во Скопје, 
ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 12. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на спортска сто-
ка, велосипеди, делови и камп-опрема. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Ловац" - Ниш, со одлуката бр. 05-542/1 од 31. V. 
1969 година на одржаната седница. 

Раководител на продавницата е Димовски Геор-
гиј е. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 753 од 30. IX. 1969 година. (1247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 105, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на Земјоделско-прехранбени п делика-
тесни производи на големо и мало „Малина" — Ти-
тов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Јане 
Сандански" бр. 15. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на стока од електро 
и металната индустрија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Ангелов Благој . 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 533 од 30. IX. 1969 година. (1248) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 107, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
т е с и производи на големо и мало „Малина" — Ти-
тов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Киро 
Чучук". Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало, на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓиева Вера. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 534 од 30. IX. 1969 година. (1251) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на решението бр. 03-6388 од 9. X. 
1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар 
Митко Ангелов Стоименов, од Кочани. (91) 

Врз основа на решението бр. 03-6949 од 6. XI 
1968 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Елек-
троинсталатер Благој Петрушов Цоцев, од село 
Облешево. (92) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 105, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
т е с и производи, на големо и мало „Малина" — Ти-
тов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Бла-
гој Горев". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мало на стоки од електро и метал-
ната индустрија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Иванов Илија. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 533 од 30. IX. 1969 година. (1249) 

Врз основа на решението бр. 5543 од 1968 годи-
на на Одделението за стопанство и финансии на 
Собранието на општината Кочани, избрашан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Неофит Христов, 
слаткар од Кочани. (8) 

Врз основа на решението бр. 03-4529 од 6. VIII. 
1968 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, пре-
стана со работа занаетчискиот дуќан на Давков 
Стојчев Славко, столар од село Кучичино. (9) 

На ден 20. I. 1969 година на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општината 
Берово, донесе решение да се избрише од региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници за-
наетчискиот дуќан од столарска струка под фирма: 
Столарски дуќан на Здравко Миличински од Б е -
рово. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќанитеу 
рег. број 340, страна 107. книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
тесни производи на големо и мало „Малина" — Ти-
тов Велес — Продавница во село Извор, ' Титовве-
лешко. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. XII. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Ристевски Ср-
бислав. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 531 од 30. IX. 1969 година, (1250) 

На ден 20. I. 1969 година, Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Берово донесе решение да се избрише од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Шивач Методи Скендер-
ски од Берово. (13) 

На ден 20. I. 1969 година, Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Берово, донесе решение да се избрише од региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Столар Благој Зел-
нички од Берово. (14) 

На ден. 20. I. 1969 година, Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Берово, донесе решение да се избрише од региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Столар Киро Триков-
ски од Берово. (15) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

386. Резолуција за основите на економската 
политика за развојот на СР Македонија 
во 1970 година — — — — — — — 877 

/Уредба за изменување и дополнување на 
i ^ y Уредбата за највисоките износи на патни 

и други трошоци на работниците во ре-
публичките органи на управата што им 
се признаваат во материјални трошоци 881 

88ј Одлука за отстапување средства од Ре-
Ѕ зервниот фонд на Социјалистичка Репу-

блика Македонија на Републичката за-
едница за образованието — — — — 881 

/389. ! Одлука у. бр. 48/69 од 18 декември 1969 
У година на Уставниот суд на Македонија 882 

90/ Одлука за височината на средствата што 
во 1970 година се издвојуваат за резер-
вата на Републичкиот фонд за додаток 
на деца — — — — — — — — 882 

91.Ј Одлука за утврдување на финансискиот 
план на Републичкиот фонд за додаток 
на деца за 1970 година — — — — — 883 

Прописи на општинските собранија 
65. Одлука за буџетот на Општината Кава-

дарци за 1970 година — — — — — 883 

66. Одлука за општински придонеси и да-
ноци на граѓаните (пречистен текст) — 889 

67. Одлука за воведување општински данок 
на промет на стоки на мало и општински 
данок на надоместок од услуги и за про-
пишување начинот на утврдувањето, пре-
сметувањето и наплатувањето на сојуз-
ниот, републичкиот и општинскиот да-
нок на промет на обврзниците на кои 
придонесот од личен доход од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански 
дејности им се обложува според основи-
цата или паушален износ — — — — 893 

68. Одлука за основање на Фонд за социјал-
на заштита — — — — — — — — 895 

69. Одлука за евидентирање на приходите 
на буџетот на Општината Кавадарци 
во 1969 година - - - - - - - . 896 

70. Одлука за задолжување на Општината 
Кавадарци со инвестиционен кредит к а ј 
Комерцијалната банка во Скопје — — 896 

71. Решение за основање на Основно музич-
ко училиште во град Кавадарци — — 897 

72. Решение за давање согласност на Од-
луката за стапката на основниот при-
донес за здравствено осигурување на ра-
ботниците за 1970 година — — — — 897 

73. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за придонесите на основното здрав-
ствено осигурување на земјоделците за 
1970 година - - - - - - - - 897 

74. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за определување стапката за до-
датен придонес на здравственото оси-
гурување на работниците за 1970 година 897 

9 5/ Решение за распишување повторни из-
бори за избор на пратеник за Социјал-
но-здравствениот собор на Собранието 

на СРМ во Изборната единици Струга П 
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