
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 30 декември 1965 
С к о п ј е 

Год. XXI Број 43 

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

409. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

"Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ 

ПРИДОНЕС ВО 1966 ГОДИНА 

'Се прогласува Законот за водниот придонес зо 
1966 година, што Собранието на СРМ го донесе на 
-седницата на Републичкиот собор одржана на 29 де-
кември 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 29 декември 1965 година. 

У. бр. 178/65 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1966 ГОДИНА 

. Член 1 
Работните и други организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните што употребуваат и иско-
ристуваат вода за определени стопански или кому-
нални цели или што испуштаат загадени води, во 
1966 година плаќаат воден придонес според одред-
бите на овој закон. 

Обврзниците што плаќаат придонес на личен до-
ход од земјоделска дејност во 1966 година наместо 
воден придонес, плаќаат зголемен придонес на ли-
чен доход од земјоделска дејност. Средствата доби-
ени со зголемувањето на придонесот на личен доход 
од земјоделска дејност се користат за целите за 
кои се користи водниот придонес. 

Член 2 
Работните и другите организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните за употребена и искорис-
тена вода плаќаат воден придонес во следните 
износи: - ' 

1. хидроелектраните и термоелектраните — по 
0,25 динари за 1 КЛУЧ произведена електрична енер-
гија; ; 

2. рударските и индустриските работни органи-
зации, како и рударските и индустриските погони 
ш други стопански организации — по 4 динари за 
1 м3 употребена или искористена вода; 

03. работните организации што вршат занаетчис-
к а дејности, трагачките правни лица и граѓаните 
цадц ^ршат,.Занаетчиски и други слични стопански 

дејности (влачарници, валавици, воденици и слич-
но) — по 0,03 динари за 1 мЗ употребена или иско-
ристена вода; и 

4. работните и други организации што вршат 
комунални дејности — по 2 динари за 1 м8 употре-
бена или искористена вода, освен за водата што 
тие ја испорачуваат на други организации, на гра-
ѓанските правни лица и граѓаните за која овие се 
должни непосредно да плаќаат воден придонес. 

Работните организации од другите гранки и об-
ласти на стопанството, чии погони произведуваат 
електрична енергија, плаќаат воден придонес според 
износот утврден во точка 1 од претходниот став, до 
колку водата ја употребуваат или искористуваат ис-
клучиво за производство на електрична енергија. 

Член 3 
Работните и другите организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните што испуштаат загадена 
вода во вршењето на стопанската дејност, за ис-
пуштената загадена вода плаќаат воден придонес 
во следните износи: 

1. работните и други организации што се бават 
со производство на јаглен, нафта, црна и обоена 
металургија, неметали, целулоза, хартија, кожа, 
обувки, текстил и хемиска индустрија: 

— по 2 динари за 1 м3 испуштена загадена вода 
сс отровни киселени или други отровни хемикалии; 

— по 1 динар за 1 м3 испуштена загадена вода 
со неотровни органски или аноргански материи. 

2. сите други работни организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните — по 2 динари за 1 м3 

испуштена загадена вода. 
Работните и други организации од точка 1 од 

претходниот став, доколку загадената вода ја ис-
пуштаат во природни или вештачки водотеци без 
уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во 
двоен износ. 

Член 4 
Обврзниците на водниот придонес по член 3 

о/; овој закон кои немаат изградено уреди за ме-
рење количините на испуштените загадени води, 
плаќаат воден придонес за употребена или иско-
ристена и за испуштена загадена вода во единствел 
износ, кој се пресметнува по 1 мЗ употребена илл 
искористена вода, и тоа: 

1. работните и други организации што се бават 
со производство на јаглен, нафта, црна и обоена ме-
талургија и неметали по 5.2 динари за 1 м3 вода; 

2. работните организации од дрвната, прехран-
бената и друга индустрија кои испуштаат загадена 
вода со неотровни органски и аноргански материи 
- - по 4,4 динари за 1 м3 вода; 
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3. сите други работни организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните — по 3 динари за 1 м3 

Бода. 
Член 5 

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон, 
плаќаат зголемен придонес на личниот доход од зем-
јоделска дејност со 2% од катастарскиот приход. 

Член 6 
Организациите од член 2 и 3 од овој закон водат 

евиденција за произведената електрична енергија, 
за употребената или искористената вода, како и за 
испуштените загадени води. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии, во согласност со републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за начинот на водење на евиденција од претход-
ниот став. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила следниот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1966 година. 

410. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

СРМ, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛА-
ТУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА ОДНОСНО 
ИНВАЛИДНИНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВ-
ЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВАТА ЗДОБИЕНИ 
КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за исплатување на при-
времена пензија или инвалиднина на југословенски 
државјани врз основа на правата здобиени кај 
странски носители на социјалното осигурување што 
Собранието на СРМ го донесе на заедничката сед-
ница на Републичкиот собор и Социјално здравстве-
ниот собор одржана на 29 декември 1965 година. 

У. бр. 175/65 
30"декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА 
ОДНОСНО ИНВАЛИДНИНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВАТА ЗДО-
КИЕНИ КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛИ НА СОЦИ-

ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

, . Член 1 
На југословенските државјани со престојува-

лиште во Социјалистичка Република Македонија, 
кои со соодветни документи ќе докажат дека кај 
странски ,носители на социјалното осигурување се 
здобиле со право на пензија, инвалиднина, или се-
мејна пензија, а тоа право не можат да го оствару-

ваат поради тоа што од земјата во која правото е 
здобиено не се вршат такви плаќања во Југослави-
ја, ќе им се исплатува привремена пензија односно 
инвалиднина. 

Член 2 
Привремената пензија односно инвалиднината 

се исплатува во износот што одговара на износот 
на пензијата односно инвалиднината пресметан спо-
ред званичниот југословенски курс на валутата на 
соодветната земја. Овој износ не може да биде по-
голем од граничниот износ на најниското пензиско 
примање определен со Основниот закон за пензис-
кото осигурување. 

Член 3 
На членовите на семејството на лицата од член 

1 од овој закон кои умреле како уживатели на при-
времена старосна пензија односно инвалиднина, ќе 
им се определи привремена семејна пензија од при-
времената старосна пензија односно инвалиднина на 
умрениот уживател, ако тие ги исполнуваат услови-
те за здобивање право на семејна пензија според 
одредбите на Основниот закон за пензиското оси-
гурување. 

Член 4 
Никој не може да прима истовремено две при-

времени пензии односно инвалиднини, или привре-
мена пензија и инвалиднина по основ на права здо-
биени кај странски носител на социјалното осигу-
рување. 

Право на привремена пензија односно инвалид-
нина не му се признава на лице од член 1 од овој 
закон кое по ист основ го остварило тоа право кај 
повеќе странски носители, ако еден од нив му ја 
исплаќа пензијата односно инвалиднината. 

Член 5 
Прописите за заштитен додаток на пензиите се 

применуваат и на уживателите на привремена пен-
зија односно инвалиднина која се исплатува според 
одредбите на овој закон. 

Член в 
Привремената пензија односно инвалиднина ќе 

се исплатува како аконтација на примањата по ос-
нов на здобиено право на пензија односно инвалид-
нина кај странски носители на социјалното осигуру-
вање до почнувањето на редовната исплата на пен-
зијата односно инвалиднината. 

Исплатените износи на привремената пензија 
односно инвалиднината ќе се пресметаат при редов-
ната исплата на пензијата односно инвалиднина^ 
здобиена кај странски носители на социјалното оси-
гурување. 

Член 7 
Исплатувањето на привремената пензија однос-

но инвалиднина се врши врз основа на писмена из-
јава со која корисникот ги овластува надлежните 
југословенски органи во негово име да го исплатат 
неговото побарување од странство. 

Привремената пензија односно инвалиднина се 
исплатува од првиот ден на наредниот месец по под-
несувањето на барањето и писмената изјава од прет-
ходниот став. 



Член 3 
На корисниците на привремената пензија однос-

но инвалиднина определена според одредбите на 
член 250 од Законот за пензиското осигурување од 
1957 година, сметано од 1 јануари 1965 година по 
службена должност ќе им се определи износот на 
привремената пензија односно инвалиднина соглас-
но одредбите на овој закон. 

Член 9 
Привремена пензија односно инвалиднина не им 

сс- исплатува на лицата од член 1 и 3 на овој закон, 
додека се наоѓаат во работен однос или вршат про-
фесионална дејност, освен на лицата што се зани-
маваат со самостојна уметничка дејност. 

Член 10 
На барањата за исплатување на привремена 

пензија односно инвалиднина поднесени по 1 јану-
ари 1965 година до влегувањето во сила на овој за-
кон ќе се применат одредбите на овој закон. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а одредбите на член 
5 од Законот ќе се применуваат од 1 јануари 1965 
година. 

411. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ Н \ 

ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и допол-
нувања на Законот за условите за обезбедување, 
користење и губење на заштитен додаток на пен-
зиите, 

што Собранието на СРМ го донесе на заеднич-
ката седница на Републичкиот собор и Социјално-
здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 
година. 

У. бр. 176/65 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕ-

ЊЕ И ГУБЕЊЕ ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА 
ПЕНЗИИТЕ 

Член 1 
Во член 1 од Законот за условите за обезбе-

дување, користење и губење заштитен додаток на 
пензиите („Службен весник на СРМ" бр. 21/65), се 
додава став 2 кој гласи: 

„Одредбите на овој закон сходно ќе се приме-
нуваат и на уживателите на инвалидска пензија4' 
(член 83 од Основниот закон за инвалидско осигу-
рување). 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„На уживателот на пензија му припаѓа право 

на заштитен додаток на пензијата според прет-
ходниот член, ако неговите приходи во моментот на 
остварувањето на правото, не изнесуваат повеќе од 
120.000 динари годишно, а приходите на членовите 
на неговото домаќинство не изнесуваат повеќе од 
80.000 динари годишно по член, под услов во овие 
приходи катастарскиот приход од земја да не из-
несува повеќе од 20.000 динари годишно за ужива-
телот и 10.000 динари годишно по член на неговото 
домаќинство. 

Како приходи во смисла на претходниот стан 
не се сметаат примањата на уживателот на пензи-
јата по основ на социјалното осигурување (пензија 
и друго) и примањата на сите членови на домаќин-
ството по основ на додаток на деца, туѓа нега, ин-
валиднина, стипендија, алиментација, како и прима-
њата по основ на прописите за војни и мирновре-
мени војни инвалиди". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила следниот ден по об-

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

412. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

СРМ, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ 
НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕ-
ЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИ-

УМИ ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

Се прогласува Законот за определување гранки, 
групи односно подгрупи на дејности во кои може 
да се определи додатен придонес за здравственото 
осигурување и за утврдување критериуми за висо-
чината на придонесот, 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор одржана на 29 декември 1965 година. 

У. бр. 177/65 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО 
ПОДГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

Член 1 
Под условите определени со Основниот закон за 

организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65) 
додатен придонес за здравствено осигурување може 
да се определи во оние гранки, групи односно под-
групи на дејности во кои просекот на трошоците на 
ова осигурување на подрачјето на комуналната за-
едница ја надминува граничната височина со 10%. 

Член 2 
Височината на додатниот придонес во случаите 

предвидени во претходниот член собранијата на 
комуналните заедници ја утврдуваат сразмерно со 
надминувањето на граничната височина на утврде-
ниот просек на трошоците за здравствено осигуру-
вање. 

Додатниот придонес може да изнесува до 20% 
од стопата на основниот придонес пропишана за 
здравственото осигурување на подрачјето на заед-
ницата, ако надминувањето изнесува повеќе од 10% 
до 20%. 

— до 35% ако надминувањето изнесува повеќе 
од 20% до 30%. 

— до 50% ако надминувањето изнесува повеќе 
од 30%. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила следниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1966 година. 

413. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

СРМ, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОТПОЛНО ЕКС-
ПРОПРИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО И НЕПЛОД-

НО ЗЕМЈИШТЕ ВО 1965 И ВО 1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за продолжување важ-
носта на Законот за определување надоместок за 
потполно експроприрано селскостопанско и неплод-
но земјиште во 1965 и во 1966 година, 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 29 декември 1965 година. 

У. бр. 179/65 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОТПОЛ-
НО ЕКСПРОПРИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО И 

НЕПЛОДНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 1965 И ВО 
1966 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Законот за определување надомес-

ток за потполно експропирано селскостопанско и 
неплодно земјиште во 1965 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/65) се продолжува и во 1966 го-
дина. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила следниот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1966 година. 

414. 
Врз основа на член 132 од Деловникот на Ре-

публичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Републичкиот собор на сво-
јата седница одржана на 29 декември 1965 година 
по предлог од Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

ОДБОРИ НА СОБОРОТ 

I Се разрешува: 
1. Џемаил Вејсели, член на Одборот за просвет-

ио-културни прашања. 
II Се избираат: 

1. За член на Одборот за општествен план и фи-
нансии Џемаил Вејсели. 

2. За член на Одборот за просветно-културни 
прашања Стојка Доганџиска. 

Ш Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 98 

30 декември 1965 година 
Скопје 

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

415. 
Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а согласно 
член 94 став 4 од Законот за народна одбрана Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
29 декември 1965 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ 

ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

I Се образува Републички штаб за цивилна 
заштита на -Македонија. 
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II Во Републичкиот штаб за цивилна заштита 
се именуваат: 

1. Командантот на штабот: Сејфула Ќемал, пот-
претседател на Извршниот совет; 

2. Заменик командант: Чаушев Боро, член на 
Извршниот совет. 

За членови: 
3. Бил јановски Златко, потпретседател на Со-

бранието на СРМ; 
4. Битолјану Кочо, републички секретар за 

рнатрешни работи; 
5. Доновски Мире, секретар на Извршниот со-

вет; 
6. Мицајков Мито, политички секретар на Град-

скиот комитет на СКМ на град Скопје; 
7. Николовски Гога, секретар на Главниот од-

бор на ССРНМ; 
8. Кадениќ Рахми ја, генерал-мајор на ЈНА; 
9. Пепељуговски Петар, генерал-мајор, репуб-

лички секретар на народна одбрана; 
10. Герасимовски Димитар, републички секретар 

за народно здравје и социјална политика; 
11. Џамбаз Даре, претседател на Главниот одбор 

на Црвен крст на Македонија; 
12. Николовски Ванчо, републички секретар за 

индустрија и трговија; 
13. Началник на Штабот: Николовски Киро, ра-

ководител на секторот за цивилна заштита во Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана. 

Ш. Оваа одлука влегува (во сила со нејзиното 
донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 100 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

416. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 29 
декември 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖЕН 

СУД 

I. За претседател на Окружниот суд во Битола 
се избира Фидановска М-р Јовица, окружен јавен 
обвинител во Битола. 

П. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 97 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

417. 
Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а соглас-
но член 78 став 4 од Основниот закон за избор на 
работнички совети и други органи на управување-
то во работните организации, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 
година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОСТАВ НА КОНКУРСНА 

КОМИСИЈА НА ПТТ - СКОПЈЕ 

Во составот на конкурсната комисија на ПТТ 
— Скопје, за распишување конкурс за именување 
директор на претпријатието, Извршниот совет да 
именува два члена, а Општинското собрание „Ида-
дија" — Скопје еден член. 

И Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 99 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

418. 
Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 29 де-
кември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

I Се разрешува од должноста заменик на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија Ни-
кола Нича, поради заминување на нова должност'. 

И Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 101 
30 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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419. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на СРМ, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966—1970 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопата на 

основниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за периодот од 1966—1970 година, што ја 
донесе Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците на СР Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 декември 1965 
година под број 07-3537. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 93 

30 декември 1965 година 
Скопје 

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

420. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 

109 став 3 и 4 од Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување („Служ 
бен лист на СФРЈ" број 24/65), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците на СР Македонија, на седницата 
одржана на 9 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966—1970 ГОДИНА 

I 
Стопата на основниот придонес за инвалидско-

то и пензиското осигурување за периодот од 
1966—1970 година се определува на 6,25% од про-
пишаните основи за определување на придонесите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 07-3537/1 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

421. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на СРМ, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 29 декември 1985 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе 

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

ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стапите на 

додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување поради 
сметањето на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и намалување на старосната граница 
за 1966 година, што ја донесе Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците на СР Македонија, на седницата 
одржана на 9 декември 1965 година под број 07-3536. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 94 

30 декември 1965 година 
Скопје Претседател 

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

422. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 

109 став 3 од Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците на СР Македонија, на седницата 
одржана на 9-ХП-1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 3 \ 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ, ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И 
НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА, 

ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување за покривање на зголемените обврски 
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на инвалидското и пензиското осигурување што 
настануваат поради сметањето на стажот на оси-
гурувањето со зголемено траење и поради намалу-
вањето на старосната граница за осигурениците на 
определени работни места односно работи за 1963 
година плаќаат организациите определени со оваа 
одлука во височина од: 

— 1,29% од личниот доход на војните лица на 
должности во летачка, падобранец и граничка 
служба (член 47, став 1 и 3 точка 2 и 3 од Основ-
ниот закон за пензиското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 51/64), во понатамошниот текст 
ОЗПО) — сите војни пошти во чиј состав влегу-
ва таков персонал; 

— 1,00% од личниот доход на работниците коч 
работат во рудниците, непосредно во производство 
на подземни работи (член 42 став 1 точка 1 од 
ОЗПО) — сите организации кои имаат работници 
распоредени на такви работни места односно на 
такви работи; 

— 1,00% од личниот доход на работниците на 
определени должности во органите за внатрешни 
работи (член 59 став 1 од ОЗПО) — органите за 
внатрешни работи во чиј состав влегува таков пер-
сонал; 

— 0,86% од личниот доход на работниците кои 
работат на работи во рудниците во врска со про-
изводство на подземни работи (член 43 став 1 точка 
1 од ОЗПО) — сите организации кои имаат работ-
ници распоредени на такви работни места односно 
на такви работи; 

— 0,86% од личниот доход на работниците -
потешки инвалиди и слепи (член 43 став 2 и 3 точ. 
1 и 2 од ОЗПО) — сите организации во кои такви 
лица има на работа; 

— 0,86% од личниот доход на војните лица на 
должности во трупа (член 48 став 1 и 2 од ОЗПО) 
— сите војни пошти во чиј состав влегува таков 
персонал. 

Додатниот придонес од претходниот став се 
пресметува од истата основица од која се пресме-
тува основниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување. 

П 
Организациите кои пресметуваат и плаќаат до-

датен придонес според оваа одлука се должни, при 
подигањето на средствата за исплата на личните 
доходи на работниците, да поднесуваат на банката 
посебни рекапитулации за пресметаниот додатен 
придонес. 

Рекапитулациите од претходниот став треба да 
содржат: 

— вкупен износ на личниот доход о-тв рзн од 
работниците на работни места во организацијата на 
кои на работникот се признава стаж со зголемена 
траење — по одделни категории на такви работ-
ници и 

— вкупен износ на личниот доход на работни-
ците од сите такви категории. 

Ш 
Се овластува Републичкиот завод за социјално 

осигурување да донесува, по потреба, стручни упат-
ства за примена на оваа одлука, 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 07-3784/1 
9 декември 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊА НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

МиХаЈло Апостолски, с. р. 

423. 
Врз основа на член 109 став 3 ед О гневниот 

закон за организацијата и финансирањето на сз-
гоцијс лното оси у у ање (, Слу кбен лист на СФР"14 

бр. 24/65), Собрание о на СРМ, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 29 декември 1965 
година и на седницата на Социјатшо-здрав'тажниот 
собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 3 \ 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИД-

СКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 19:6 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопите на 

додатниот придонес за инв ли деко и пензиско оси-
гурување за покривање на трошоците за инвалид-
ско осигурување за 1965 година, што ја долеев Со-
бранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците на СР Македонија на 
седницата одржана на 9 декември 1965 година, под 
број 07-3535.' 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

МАКЕДОНИЈА 
Број 95 

30 декември 1935 година 
Скопје 

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

424. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 член 113 

став 2 од Оснсвниот закон за ор-ачгзацчја и фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр 24/65) т Одлуката за опрз д е ду-
вање гранки, групи односно подгрупи на дејности 
во кои може да се определи додатен п^и^онес за 
инвалидско и пензиско осигурување зт покривање 
на трошоците за инвалидско осигурување и утвр-
дување на критериумите за определување , на . ви-
сината на придонесот („Службен весник на СРМ" 
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бр. 42/1965), Собранието на Републичката заед-
ница за социјалното осигурување на работниците 
на СР Македонија, на седницата одржана на 9 де-
кември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИД-

СКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување кој служи за покривање на трошоци-
те на инвалидското осигурување што го надмину-
ваат определениот просек на трошоците на тоа оси-
гурување на подрачјето на Републичката заедница, 
го плаќаат поодделни организации во гранки, гру-
пи односно подгрупи на дејности опфатени со Од-
луката за определување гранки, групи односно под-
групи на дејности во кои може да се определи до-
датен придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање за покривање на трошоците за инвалидско 
осигурување и утврдување на критериумите за 
определување висината на придонесот. 

П 
Според определените критериуми додатниот 

придонес за инвалидско и пензиско осигурување го 
плаќаат организациите определени со оваа Одлука 
во следната висина: 

Шифра на сто-
панска дејност О р г а н и з а ц и ј а 

1. Во висина од 0,90% 
115—12 Рудници за олово и цинк — Злетово. 

2. Во висина од 0,80% 
211—12 Земјоделско стопанство „Острово" — 

Скопје; 
211—18 Земјоделско стопанство „Струшко По-

ле" Струга и 
812—30 Комунално претпријатие „Сервис" — 

Гостивар; 
3. Во висина од 0,70% 

211—18 Земјоделско производно претпријатие 
„Бела Вода" Т. Велес; 

725—40 Курчиско крзнарско претпријатие „В 
Митрев" Т. Велес; 

4. Во висина од 0,60% 
121—12 Рудници и индустрија За ^неметали 

„Базалт" — Куманово; 
121—20 Керамичка фабрика „Пролетер" — 

Враница — Кочанско; 
124—60 Фабрика за чорапи „Црвена Звезда" 

— Скопје; 
124—72 ; Конфекциона фабрика „Прогрес" — 

Скопје; 
Ш—21 Претпријатие за пециво и леб „Лукс" 

— Скопје; 
129—10 ПјретпријатИе за обработка на тутун 

— Кочани; 
129—20 „Тутунов Комбинат" — Скопје; 
211—11 ЗИК - „Скопско Поле" - Скопје; 

211—13 ЗСП - „Напредно земјодел!ие"' - Т. 
Велес; 

211—30 33 „Иднина" — Куманово; 
211—88 33 „Трубарево" - Скопје; 
213—18 Претпријатие за мелиоризација „Лип-

ково" — Куманово; 
412—10 Градежно претпријатие „Бел Камен" 

— Струмица; 
612—11 Трговско претпријатие „Жито Маке-

дони ја" — филијала — Прилеп; 
612—11 Трговско претпријатие „Жито Маке-

донија" — СкопјеТ 
612—11 Трговско претпријатие „Жито Маке-

донија" — Филијала — Куманово; 
612—23 Сервис за градежни материјали „Ка-

раорман" — Скопје; 
612—25 Трговско претпријатие за огрев — 

„Огрее" — Скопје; 
722—20 Производно претпријатие „Тапетар" 

— Т. Велес; 
724—60 Конфекција „Солидарност" — При-

леп; 
724—80 Јорганџиско претпријатие „Слога" — 

Скопје; 
727—50 Инвалидско занаетчиско претпријатие 

„Билјана" — Скопје; 
812—80 Управа за комунални работи — Би-

тола и 
915—40 Републички завод за здравствена за-

штита — Скопје 
5 Во висина од 0,50% 

116—18 Рударско претпријатие „Силекс" — 
Кратово; 

120—51 Фабрика за сапун „Цветан Димов" — 
Скопје; ^ 

121—20 Керамичка фабрика — Струмица; 
3 24—20 Памучна индустрија „Македонка" — 

Штип; 
124—30 Волнарски комбинат ,,ТД Мерџан" -

Тетово; 
124—81 Претпријатие „Македонски фолклор" 

— Скопје; 
211—12 Земјоделско стопанство „К. Тулано^" 

— Радовиш; 
211—12 ' Земјоделско стопанство „Гевгелиско 

Поле" — Гевгелија; 
211—20 Земјоделска задруга „Градинар" — 

Охрид; 
211—30 Земјоделска задруга „Солунска Гла-

ва" — с. Папрадиш — Т. Велешко; 
211—30 Земјоделска задруга „Иднина" — с 

Стојаково — Т. Велешко; 
211—30 Земјоделска задруга „Ванчо Трајко" 

— Пробиштип; 
311—10 Шумско стопанство „Караџица" — 

Скопје; 
211—20 Шумско стопанство „Бабуна" - Т. 

Велес; 
412-—10 Градежно претпријатие „Паруца" — 

Штип; 
412—10 Градежно претпријатие „Руен" — 

Крива Паланка; 
413—20 Монтажно инсталатерско претпријат-

тие „Инсталатер" — Скопје; 



30 декември 1бб5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 'Бр. 43 - Стр. 1025 

611—14 Трговско претпријатие „Овче Поле" 211—10 
— Скопје; 211—10 

612—22 Трговско претпријатие „Скопски Ма- 211—11 
газин" — Скопје; 

612—23 Трговско претпријатие „Центрохеми- 211—11 
ја" — Скопје; 

620—20 Угостителско претпријатие „Пелистер" 211—11 
— Скопје; 211—12 

620—20 Угостителско претпријатие „Југосла-
вија" — Прилеп; 211—13 

620—30 Угостителско претпријатие „Метро- 211—18 
пола' — Скопје; 

620—30 Угостителско претпријатие „Нов жи- 211—20 
вот" — Тетово; 

721—20 Претпријатие за камени коцки — 211—30 
Штип; 

812—50 „Градско зеленило" — Скопје; 211—30 
316—50 Заштитна работилница — Скопје; 

6. Во висина од 0,35% 2Ц—30 
115—18 Рудник „Радуша" — Ѓорче Петров; 
116—20 Претпријатие „Неметали" — Тетово; 211—30 
116—40 Фабрика „Силика" — Гостивар; 
117—52 Претпријатие за погравка на коли и 212—21 

локомотиви — Т. Велес; 
117—70 Фабрика „Браќа Кошулчеви" - Т. 412—10 

Велес: 
117—70 Индустриско претпријатие „Братство" 412—10 

- Охрид; 
119—10 Претпријатие „Раде Кончар" погон 412—10 

Скопје; 
121—13 Фабрика „Гипс" - Дебар; 412—10 
121—20 Фабрика за тули и керамиди „Проле-

тер" — Скопје; 412—21 
121—20 Керамичка индустрија „КИП" — с. 

Кукуречани; 511—11 
121—20 Индустриско претпријатие „Вардар" 515—10 

— Гостивар; 611—13 
121—30 Фабрика „Усје" - Скопје; 
124—30 Конфекциона фабрика „Единство" - 611—20 

Тетово; 
124—60 Текстилна фабрика „Пелистер" — 611—23 

Битола; 
124—72 Конфекција „Иднина" - Битола; 611—24 
124—81 Килимара — Кратово; 
125—13 Фабрика за кожи „Борис Кидрич" — 611—25 

Битола; 
127—50 Фабрика за бонбони „Европа" — Ско- 612—11 

пје; 
127—50 Фабрика за бонбони „Прогрес" - Би- 612—11 

тола; 
128—10 Графички завод „Гоце Делчев" - 612—11 

Скопје; 
128—10 Печатница „Просвета" — Куманово; 612—11 
128—21 Новинско издавачко претпријатие „Но-

ва Македонија" - Скопје; 612—13 
129—10 Претпријатие за обработка на тутун 

— Штип; 612—22 
120—10 Претпријатие за обработка на тутун 

„Монопол" — Битола; 612—26 
129—10 Претпријатие за обработка на тутун 

— Крушево; 612-130 
129—10 „Тутунов комбинат" — Куманово; 
129—10 Претпријатие за обработка на тутун 613—10 

- Свети Николе; 

ЗИК „Пел агонија" — с. Новаци; 
ЗИК „Пе л агонија" - с. Радобар; 
Земјоделски комбинат „Повардарје" 
— Неготино; 
Земјоделски комбинат „Вардар" — 
Градско; 
ЗИК „Црвена Звезда" - Штип; 
Земјоделско стопанство „Крушино" — 
Кичево; 
ЗСС „Млечна" — Пехчево; 
Лозарско овоштарско претпријатие 
„Четири патишта" - Скопје; 
Земјоделска задруга „Душан Кириќ" 
с. Росоман — Т. Велешко; 
Земјоделска задруга „Вардар" - с. 
Првенци; 
Земјоделска задруга „Единство" — с. 
Скудриње — Гостиварско; 
Земјоделска задруга „Кочо Рацин" — 
с. Лазарополе; 
Земјоделска задруга „Поток" — Ско-
пје; 
Рибарско претпријатие „Дојранско Е-
зеро" - Нов Дојран; 
Градежно претпријатие „Ветон" — 
градилиште — Скопје; 
Градежно претпријатие „Стандард" с. 
Драчево; 
Градежно претпријатие „Козјак" — 
Куманово; 
Градежно претпријатие -,,Вардар" 
Неготино; 
Градежно претпријатие „Вардар" — 
Гевгелија градилиште — Скопје; 
ЖТП - Гостивар; 
Аутотранспорт — Кавадарци; 
Трговско претпријатие „Центроколо-
нијал" — Скопје; 
Шумарски комбинат „Јелак" — Те-
тово; 
Трговско претпријатие со тутун „Ту-
тун" — Скопје; 
Трговско претпријатие „Задругар" -
Битола; 
Трговско претпријатие со огрев „Се-
ча" — Скопје; 
Трговско претпријатие „Жито Маке-
донија" — Филијала - Т. Велес; 
Трговско претпријатие „Жито Маке-
донија" — Филијала — Кочани; 
Трговско претпријатие „Жито Маке-
донија" — Филијала — Битола; 
Трговско претпријатие „Жито Маке-
донија" — Филијала - Тетово; 
Трговско претпријатие „Славија" -
Скопје; 
Трговско претпријатие „Југотекстил" 
— Скопје; 
Трговско претпријатие „Отпад" -
Скопје; 
Трговско претпријатие „Нова Тргови-
ја" - Кочани; 
Земјоделска задруга — продавници 
„Лоза" - Скопје; 
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613—2014 Трговско претпријатие „Билка" -
Скопје; 

613—20 г 1 Трговско претпријатие .,Макотекса 

увоз-извоз — Скопје; 
В20-41 Угостителско претпријатие „Македон 

нија-Турист" — Скопје; 
620—30 Угостителско претпријатие ,,Меркез 

- Скопје; 
620—30 Угостителско претпријатие „Бисерка 

г - Куманово; 
620—30 Угостителско претпријатие ., Питер; 

ционал" — Т. Велес; 
719^80 „Услужно занаетчиски комбинат4" -

Кочани; 
724—60 Шивачка задруга „Г Изунови - Стру-

мица; 
940—10 Градежно занаетчиско претпријатие 

„Дримкол" с Вевчани; 
740—10 Занаетчиско претпријатие ,Пролет" 

—Скопје; 
812—30 Претпријатие „Градска чистота" -1 

Скопје; 
915—10 Здравствен дом — Гостивар; 
915—20 Хируршка клиника - Скопје, 
915—20 Клиника за инфективни болести - -

Скопје и 
315—20 Клиника за детски болести — Скопје 

III 
Додатниот придонес за инвалидско и пензиски 

осигурување по стопите од точката П на оваа од-
лука се пресметува од основицата од која се пре-
сметува и основниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Број 07-3783/1 . . 1 
9 декември 1985 година 

- .. Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
-СОЦИЈАЛНОТО, ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
; 1 : г , . - Претседател, I 1 ' 

Михајло Апостолски, с р 

425. -
л Врз основа на член 17став. 1 од Основниот зна-

кон за организацијата и 1 финансирањето на соци-
јалното. осигурување („Службен лист на ! СФРЈ:" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Републи-

чка" Македонија на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 29 дбкемЗртг 1963 год ша и на сед-
ница? 1 на Социјалнб-здравствзниот собор одржана 
на 29 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОП АТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА 

. ДЕЦА ЗА ШВ ГОДИНА 

I 
кг.г,т.фе дава согласност на Одлуката за сто пата на 

придонесот за додаток на деца'за 1936 година, што 

30 декември 1965 

ја донесе Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците на СР 
Македонија на седницата одржана на 9 декември 
1965 година под број 07-3538. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 90 

30 декември 1965 година 
Скопје Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

426. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 

174 став 1 од Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр, 24/65), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците на СР Македонија на седницата одр-
жана на 9 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТО П АТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА ЗА 1963 ГОДИНА 

I 
Станата на придонесот за додаток на деца з А 

1968 година се определува на 6,25% од пропишаните 
основи за определување на придонесите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со дено! на обја-

вувањето во ,,Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" 

Бр. 07-3538 
'Ј дскслљ^ј 1!Јо5 КЈД̂ НЈ 

Скопје Претседател, 
Михајло Апостолски, с. р. 

427. 
Врз основа па член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр 
24/65), 

Собранието па СРМ на седницата на Републич-
киот собор одржана на И декември 1965 година и на 
седницата на Социјално здравствениот собор одр-
жана на 29 декември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ОСИГУРЕНИ ЗА 
СЛУЧАЈ МА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИ-
КАНА СО НЕСРЕЌА ИРИ РАБОТАТА И ЗА СЛУ-
ЧАЈ НА ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА 

БОЛЕСТ 

I 
Се дава согласност на Одлуката за износот на 

придонесите за социјално осигурување на лицата 
осигурени за случај на повреда ^ли-болест предиз-
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викана со несреќа при работата и за случај на за-
болување од професионална болест што Собранието 
на - Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на СР Македонија ја донесе 
на седницата одржана на 4 ноември 1965 година, 
под број 07-2977/1. 

1Б 
Оваа одлука влегува во сила со денот ^на, неј-

зиното објавување во „Служен весник на СРМ" 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 84 
30. ХП. 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

428. ' 

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 од Основ-
ниот закон за здравствено осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 22/62 и 53/62 и „Службен лист 
на СФРЈ" број 15/65), член 21 и 61 став 1 од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурувања („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 10/65), член 76 став 3 и НО 
став 2 од Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републич-
ката заедница за социјално осигурување на работ-
ниците на СР Македонија на седницата одржана на 
4 ноември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОСИГУРЕНИ 
САМО ЗА СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ 
ПРЕДИЗВИКАНА СО НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТАТА 

И ЗА СЛУЧАЈ НА ЗАБОЛУВАЊЕ ОД 
ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 

I 
Придонесот за здравствено осигурување на ра-

ботниците осигурени само за случај на повреда 
или болест предизвикана со несреќа при работа и 
за случај на заболување од професионална болест 
се определува во постојан месечен износ од 400 
динари. 

ГО 
Придонес за инвалидско осигурување за слу-

чај на повреда или болест предизвикана со несреќа 
при работа и за случај на заболување од професи-
онална болест се определува и тоа: 

а) за работници што работат со помалку од една 
половина од полното работно време пропишано за 
односната работа, во постојан месечен износ од 500 
динари; 

б) за лица запослени како уживатели на ста-
росна пензија здобиена врз основа на пензиски 
стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена) 
или соодветен стаж што се смета како полн пен-
зиски стаж, во постојан месечен износ од 650 ди-
нари. 

1 Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 07-2977/1 
4 ноември 1965 година 

Скопје, 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

429. 
Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 

од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, а би-
дејќи во Републичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија е упразнето 
пратеничко место во Изборната единица Куманово 
VI, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Изборната единица Куманово VI. 

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одр-
жи на 23. I. 1986 година. 

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи 
на 13. П. 1966 година. 

Бр. 2418 
18 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

430. 
Врз основа на член Т9 став 2 од Законов за фи-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија, кај Комуналната банка — Скопје, на 
име кредит за нерамномерен прилив на приходите 
по Републичкиот буџет, во износ^од 

Динари;. 1.000.000 ООО.— (една милијарда). 
2. Кредитот ќе се отплати од редовните прихо-

ди на Републичкиот буџет за 1965 година, заедно 
со каматата и другите банчини трошоци. 

3. Условите за користење и отплата на креди-
тот (рокот, отплатата, каматата и друго) ќе се утвр-
дат со договорот ^а кредит 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-3476/1 
28 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

431. 
Врз основа на член 2а став 1 од Законот за па-

тишта („Службен весник на НРМ" бр. 11/63 и „Служ-
бен весник на СРМ'' бр 15/65), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА 

ОД П И Ш РЕД 

1. Јавни патишта од П ред се патиштата. 
500) Т. Велес - Извор - Прилеп - Крушево 
501) Скопје - Здуње - - Македонски Брод 
502) Прилеп - Македонски Брод - Кичево - Из-

вор — Бошков Мост 
503) Штип - Радовиш - Струмица 
504) Софилари — Неготино - Кавадарци - Дреново 
505) Удово — Валандово - Раброво - Струмица -

Ново Село - Државна граница 
506) Раброво - Фурка - Дојран - Државна гра-

ница 
507) Гевгелија - Богданци - Фурка 
508) Страцин — Кратово — Пробиштип 
509) Куманово — Св. Николе — Овче Поле 1 
510) Гостивар - Маврово - Дебар 
511) Извор — Подмоље 
512) Охрид — Пештани - Св. Наум - Државна гра-

ница 
513) Струга - - Кафасан - Државна граница 
514) Ресен - Царев Двор 
515) Макази - Царев Двор - Отешево - Државна 

граница 
516) Макази - Претор -- Љубојно Државна гра-

ница 
517) Оризари (Кочани) — Виница - - Лаки - Берово. 

2. Јавни патишта од Ш ред се патиштата: 
550) Табановци - Куманово - Умин Дол - Скопје 
361) Скопје — Т. Велес — Гевгелија (пат паралелен 

на автопатот) 
552) Ржаничане - Коњаре1 - Св. Николе 
553) Дебар — Баниште 
554) Царина - Галичица - Трепеица 
555) Битола - Маково - Расимбегов Мост - Ви-

толиште — Мрежичко - Демир Капија 
556) Кременица - Старавина Мајден - Мушев 

гроб 
557) Беловодица — Расимбегов мост 
558) Маково - Старавина 

559) Крива Паланка — Каменица - Делчево - Бе-
рово — Дабиље 

560) Делчево — Габрово - Државна граница (врска 
за Кустендил). 

3. Претпријатијата за патишта ќе ги сообразат 
сообраќајните знаци на патиштата од II и III ред 
што се определени со оваа одлука во рок од 6 ме-
сеци по нејзиното влегување во сила. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Решението за определу-
вање патишта од II ред на територијата на НРМ 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 20/51) и Решението за ка-
тегоризацијата на јавните патишта од П ред во јав-
ни патишта од Ш ред („Сл. весник на НРМ" 
бр, 18/58). 

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

Бр. 09—2927/1 
1Р декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Николи Минчев, с. р. 

432. 

Врз основа на чл 7 ст. 2 од Законот за уреду-
вање на гробиштата и гробовите на борците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 29/65), Републичкиот сек-
ретар за народно здравје и социјална политика про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ НА ГРОБИШ-

ТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ 

1. Пописот на гробиштата и гробовите на бор-
ците (во натамошниот текст: попис) ќе се изврши 
на начин определен со ова упатство. 

2. Пописот ќе се врши по обрасците што се сос-
тавен дел од ова упатство. 

3. Пописот го опфаќа материјалот што ќе уследи 
како одговор на прашањата поставени во обрасците 
од претходната точка 

4. Пописот ќе се врши со увид на лице место, 
л обрасците од бр. 1 до 4 се пополнуваат при са-
миот увид. 

5. Веднаш но извршувањето на пописот подато-
ците ќе му се достават на Републичкиот секретари-
јат за народно здравје и социјална политика. 

6. Ова упатство влегува во сила следниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". г 

Бр. 04—6649/1 
17 декември 1965 година 

Скопје 
Републички секретар за народно 
здравје и социјална политика, 

Димитар Герасимовски, с, р 

Стр. 1028 - - Бр. 43 
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ПОПИСНА ЛИСТА ЗА ГРОБИШТАТА НА БОРЦИТЕ 
Образец бр. 1 

1. Местото на гробиштата (град, село или 
^ слично) I 
2, Дали се во општите (градски, селски) гро-

бишта или се посебни боречки гробишта! 

ЈЗ. Кога се изградени 
4. Колку борци се закопани 
5. Колку борци се од општинското подрачје, 

а колку од другите места и од каде 
6. Во каква состојба се гробиштата (општи 

или посебни) да се даде опис 

(дата) 

(место) 

Пописот го извршил: 

Образец бр. 2 
ПОПИСНА ЛИСТА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ГРОБ НА БОРЕЦ 

1. Местото или месноста на гробот (град, 
село или сл.) 

2. Дата на закопувањето 
3. Име, татково име и презиме и занимање 

на борецот 
4. Каде е роден и на која возраст загинал 
5. Положај и чин на борецот кога загинал 
6. Во каква состојба се наоѓа гробот 

(да се даде опис) 
7. Дали има споменик (спомен плоча, спомен 

I чешма или сл.) 

(дата) 

(место) 

Пописот го извршил: 

ПОПИСНА ЛИСТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ГРОБНИЦА 
Образец бр. 3 

1. Местото или месноста на заедничката гроб-
^ ница (град, село или слично)^^ ^ ^ 
; 2. Дата на изградувањето на гробницата 

3. Колку борци се закопани 
4. Во каква состојба се наоѓа на денот на 

пописот (да се даде опис) 
5. Дали има споменик 

(дата) 

(место) 

Пописот го извршил: 

Образец бр. 4 
ДОПИСНА ЛИСТА НА ГРОБОВИ НА БОРЦИ ВО СЕМЕЈНИ ГРОБИШТА 

1. Местото на гробот (град, село или слично) 
2. Дата на изградувањето 

3. Дали е закопан при загинувањето или 
пренесен од друго место 

4. Име, татково име и презиме на 
закопаниот борец 

5. Положај и чин кога загинал борецот 
6. Каква е состојбата на гробот (да се даде 

опис) 

(дата) 

(место) 

Пописот го извршил; 
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433. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 136 

став 3 од Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на работ-
ниците на СР Македонија, на својата седница одр-
жана на 23. ХП. 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1963 
ГОДИНА 

I 
Придонесот за здравствено осигурување на ужи-

вателите на пензија и уживателите на привремена 
пензија и инвалиднина, во смисла на член 247 од 
Основниот закон за пензиското осигурување („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 51/64), се утврдува во ме-
сечен износ од 3.150 динари по уживател. 

II 
Југословенските државјани што примаат пен-

зија или инвалиднина исклучиво од странски носи-
тели на социјалното осигурување, додека престоју-
ваат во територијата на Југославија, доколку со 
меѓународните договори не им е осигурена здрав-
ствена заштита, плаќаат придонес за здравствено 
осигурување во висина предвидена во точка I на 
оваа одлука (член 134 ст. 1 точ. 3 од Основниот за-
кон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување и член 18 став 1 точка 4 од За-
конот за здравственото осигурување). 

Ш 
Придонесот за лицата од точка I на оваа од-

лука се пресметува наназад и тоа најдоцна до 10 во 
месецот за изминатиот период (кумулативно), врз 
основа на просечниот број на уживателите утврден 
со званични статистички податоци. 

За лицата од точка П од оваа одлука, обврската 
за плаќање на придонесот стасува на првиот ден во 
месецот. 

Доколку пензијата на лицата од точка 1 на оваа 
одлука е исплатена за покус период од еден месец, 
придонесот се плаќа во полн износ, 

IV 
Пресметаниот придонес за здравствено осигу-

рување на уживателите на пензија, Републичкиот 
завод за социјално осигурување, а до целосното 
преземање на исплатата на пензиите од страна на 
Републичкиот завод за социјално осигурување и ко-
муналните заводи за социјално осигурување должни 
се до 15 во месецот за изминатиот период да ги пре-
несат на'соодветна жиро сметка на фондот за здрав-
ствено осигурување на комуналната заедница за со-
цијално осигурување. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Бр. 07-3695/1 
23 декември 1965 година 

Скопје ' 'Претседател, 
Михајло Апостолски, с. р. 

434. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, а во врска 

со член 184 точка 2 од Основниот закон за органи-
зација и финансирање на социјалното осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собрани-
ето на Републичката заедница на социјалното оси-
гурување на работниците на СР Македонија, на сво-
јата седница одржана на 23.ХП.1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДА-
ТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИ-

ЈА ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Придонесот за додаток на деца на уживателите 

на пензија се утврдува во месечен износ од 2.530 
динари по уживател. 

П 
Придонесот се пресметува на товар на фондот 

за инвалидско и пензиско осигурување во роковите 
предвидени за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите на пен-
зија. 

П! 
Придонесот го пресметува Републичкиот завод 

за социјално осигурување, односно до целосното 
преземање на исплатата на пензиите од страна на 
Републичкиот завод за социјално осигурување и 
комуналните заводи за социјално осигурување о-
властени за исплата на пензии, на основа просеч-
ниот број на уживателите утврден за изминатиот 
период, сметајќи од 1 јануари на тековната година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 07-3694/1 
23 декември 1965 година 

Скопје Претседател 
Михајло Апостолски, с. р 

435. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 117 

од Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работниците 
на СР Македонија, на својата седница одржана на 
23-ХП-1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ НА ОСНОВНИОТ И ДОДАТНИОТ ПРИ-
ДОНЕС НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И 
ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1966 ГО-
ДИНА ИМ ПРИПАЃА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ НА ИМЕ НАДОМЕСТОК НА ФОНДОВИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТРО-
ШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕ 

НА ТРУДОТ 
I 

На комуналните заедници за социјално осигуру-
ваше на работниците, на име надоместок на фондо-
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вите за'здравствено'осигурување "за троаноците на 
професионалната рехабилитација и запослувањето 
на инвалидите на трудот в 0 1966 година, им припаѓа 
дел од 1,69% од приходите остварени со основниот 
и додатниот придонес за инвалидското и пензиското 
осигурување на подрачјето на поодделни комуналкч 
заедниц-и 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објас-

нувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а " 

Бр. 07-3696/1 
23 декември 1965 година 1 ' 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с р 

136. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 119 
став 3 точка 1 од Основниот закон за организацијо 
и финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ'' бр. 24/65), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување ча 
работниците на СР Македонија, на својата седница 
одржана на 23-ХИ-1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1966 
ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ 
ЗА СИГУРНОСНА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА 
НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИС-

КОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1 
За сигурносна резерва на фондот на инвалид-

ското и пензиското осигурување се издвојува дел од 
0,78% од приходите остварени со придонесите за ин-
ралидското и пензиското осигурување 

П 
За валоризациона резерва на фондот на инва-

лидското и пензиското осигурување се издвојува де а 
од 6,31% од приходите остварени со придонесите 
инвалидското и Пензиското осигурување 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вурлњето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" 

Бр 07-3693/1 
23 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с р. 

437. 

Врз основа на член 35 став 1 точка 4 член 90 
став 2 и член 93 од Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр 24/65). Собранието на Репуб-

личката заедница с о ц и ј а л н о т о осигурувале на 
работниците на СР Македонија на својата седница 
одржана на 23 декември 196,5 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЦА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО 1966 ГОДИНА 

I 
Задолжително Јдравствено реосигурување (во 

понатамошниот текст — реосигурување)^ според овач 
одлука, се спроведува за следните ризици 

1 Заболување од ТБД. 
2 Повреда на работа и професионално заболу-

вање: 
3 Заболување од душевни болести, 
4 Поголем број на запослени жени — осигуре-

ници : 
5 Поголем број членови на фамилиите, 
6. Поголеми1 расходи за здравствена заштита 

како последица на елементарни непогоди и масовна 
епидемии. 

II 
Како случаи опфатени со реосигурувањето во 

смисла на точка I на оваа одлука се сметаат: V 
1 Секој отсатен ден од работа поради заболу-

вање од ТВД, повреда на работа и професионално 
заболување утврден од страна на надлежните ор-
гани; 

2. Секој болнички ден на лекување во специ-
(ални болници за душевни болести почнувајќи ид 
61-ст ден на лекувањето, утврден по фактурите 
специјалната болница за календарската година; 

3. Секој осигуреник жена, односно член на 
фамилија преку републичкиот просек утврден во 
календарската година на основа званични статис-
тички показатели. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи на 
здравствена заштита како последица на елементар-
ни непогоди и масовни епидемии, го утврдува Со-
бранието на Републичката заедница на социјално 
осигурување на работниците 

III 
За реосигурување се плаќаат премии 
Премиите се плаќаат според Тарифата на пре-

миите за задолжително здравствено реосигурување 

IV 
Висината на надоместот за поодделни случаи на 

реосигурување од точка I под 1—5 се утврдува' 
1. Во износ од 440 динари за секој отсатен ден 

на заболување од ТБЦ: 
2. Во износ од 375 динари за секој отсатен ден 

поради повреда на работа и професионално заболу-
лање, 

3 Во 100%-тен износ на трошоците на болнич-
кото лер ување во специјални болници за душевни 
болести, почнувајќи од 61-от ден на лекувањето, 

4. Во износ 16.500 динари годишно за секој оси-
гуреник — жена над републичкиот просек; 

5. Во износ 10.500 динари годишно за секој член 
на фамилија над републичкиот просек , ' . 
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Висината на надоместокот, за случаите на рео-
сигурување од точка I под 6, ја утврдува Собрани-
нието на Републичката заедница на социјално оси-
гурување на работниците. 

V 
Надоместоците определени во точка IV под 1—5 

од оваа одлука се зголемуваат за процент за кој 
приходите од основниот придонес за здравствено 
осигурување кај поодделни комунални заедници во 
просек по еден активен осигуреник се помали од 
републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога 
тие приходи кај поодделни комунални заедници во 
просек на еден активен осигуреник се поголеми од 
републичкиот просек, надоместоците определени во 
точка IV од 1—5 се намалуваат за процентот за кој 
приходите кај поодделни комунални заедници го 

"надминуваат републичкиот просек. 
Приходите од основниот придонес за здравстве-

но осигурување ќе се пресметуваат по единствена 
стопа на основниот придонес од 8,0%. 

VI 
Барањето за надоместоци од фондот за задол-

жително здравствено реосигурување го поднесува-
ат комуналните заводи за социјално осигурување 
по истекот на секое календарско тримесечје. 

Барањата за надоместоци се поднесуваат за 
секоја поодделна комунална заедница за социјално 
осигурување. 

VII 
Надоместоци од фондот за реосигурување од 

точка IV под 1—5 ќе се пресметуваат на крајот на 
секое тримесечје за целиот период од почетокот 
на годината. 

VIII 
Поблиски упатства за начинот на спроведува-

њето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот за-
вод за социјално осигурување на СР Македонија. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 07-3700/1 
23 декември 1965 година 

Скопје Претседател, 
Михајло Апостолски, с. р. 

438. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 4 и член 91 

став 1 од Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републич-
ката заедница на социјално осигурување на работ-
ниците на СР Македонија на својата седница одр-
жана на 23-ХИ-1965 година, донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Премиите за реосигурување на определени ри-

зици во здравственото осигурување со Одлуката 
за спроведување на задолжително здравствено ре-

осигурување на работниците во 1966 година, ќе се 
пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите опре-
делени со оваа тарифа. 

II 
Премиите за задолжително здравствено реоси-

гурување (во понатамошниот текст: премии за рео-
сигурување) изнесуваат: 

1. 0,68 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на заболување од ТБЦ; 

2. 0,22 за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на повреда на работа и профе-
сионално заболување; 

3. 0.83 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на поголем број денови на ле-
кување во болници за душевни болести; 

4. 0,29 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на поголем број на запослени же-
ни - осигуреници; 

5. 2,72 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат во случај на поголем број на членовите на 
фамилии; 

6. 0,48 за реосигурување на ризици што наста-
нуваат како последица на елементарни непогоди и 
масовни епидемии. 

III 
Премиите за реосигурување се пресметуваат 

од основицата што ја сочинува основниот придо-
нес за здравствено осигурување, пресметан по един-
ствена стопа на основниот придонес од 8,0%. 

IV 
Премиите за реосигурување по стопите опре-

делени со оваа тарифа, се пресметуваат месечно. 
Конечната пресметка на премиите се врши на кра-
јот на годината со завршните сметки, 

V 
Оваа тарифа влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 07-3698/1 
23 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

439. 1 
Врз основа на член 53 став 1 точка 3 и член 

76 и 77 од Законот за здравственото осигурување 
на земјоделците („Службен весник на НРМ" бр. 
14/63 и „Службен весник на СРМ" бр. 39/63 и 
15/65), Собранието на Републичката заедница за 
здравствено осигурување на земјоделците на сво-
јата седница одржана на 24 декември 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

1 
Под ризици за кои се обезбедуваат надоместо-

ци од Фондот за задолжителното здравствено ре-
осигурување на земјоделците во смисла на оваа 
одлука се сметаат: 
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1. Поголеми трошоци за стационарно лекување 
од болестите ТБЦ и малигни тумори; 

2. Поголеми трошоци за стационарно лекување 
од душевни болести; 

3. Поголеми трошоци за стационарно лекување 
на деца до 3 годишна возраст, и 

4. Поголеми расходи за здравствена заштита 
како последица на елементарни непогоди и епи-
демии. 

II 
Како реосигурен случај за болестите под I точ-

ка 1, 2 и 3 од оваа одлука се смета секој ден на 
стационарно^ лекување над републичкиот просек. 

III 
Фактот за извршени поголеми расходи за 

здравствена заштита како последица на елементар-
ни непогоди и епидемии, под I точка 4 од оваа од-
лука, го утврдува Собранието на Републичката за-
едница за здравственото осигурување на земјодел-
ците. 

IV 
Надоместокот за ризиците под I точка 1, 2 и 3 

од оваа одлука ќе се врши за секој ден на стацио-
нарно лекување над републичкиот просек во висо-
чина на стварните трошоци на фондот на соодвет-
ната комунална заедница за здравствено осигуру-
вање на земјоделците. 

Надоместокот од претходниот став се зголему-
ва за процент за кој што приходите од основното 
здравствено осигурување кај поголеми комунални 
заедници во просек по едно осигурено лице се по-
мали од републичкиот просек на тие приходи. Во 
случај кога тие приходи во просек по едно осигу-
рено лице се поголеми од републичкиот просек, 
надоместокот се намалува за процент за кој што 
приходите кај поодделни комунални заедници го 
надминуваат републичкиот просек. 

V 
Височината на надоместокот за случаите на 

задолжителното реосигурување под I точка 4 од 
оваа одлука ја утврдува Собранието на Републич-
ката зедница. 

VI 
За реосигурување се плаќаат премии. Преми-

ите се плаќаат според тарифата на премии за за-
должително здравствено реосигурување на земјо-
делците за 1966 година. 

VII 
Барањата за надоместоци од Фондот за задол-

жително здравствено реосигурување на земјодел-
ците комуналните заводи за социјално осигурување 
ги поднесуваат по истекот на секое тримесечје. 

VIII 
Барањата за надоместоци се поднесуваат по-

одделно за секоја комунална заедница за здрав-
ствено осигурување на земјоделците. 

IX 
Надоместоците од Фондот за реосигурување ќе 

се пресметуваат на крајот на секое тримесечје, за 
целиот период од почетокот на годината. 

X 
Поблиски упатства за начинот на спроведува-

њето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот за-
вод за социјално осигурување на СР Македонија. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 3699/1 
24 декември 1965 година 

Скопје Претседател, 
Горѓи Анастасов, с. р. 

440. 
Врз основа на член 53 и 78 од Законот за здрав-

ственото осигурување на земјоделците („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/63 и „Службен весник на 
СРМ" бр. 39/63 и 15/65), Собранието на Републич-
ката заедница за здравственото осигурување на 
земјоделците на својата седница одржана на 24 де-
кември 1965 година, донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА 

1. Премиите за задолжително здравствено ре-
осигурување (во натамошниот текст: премии за ре-
осигурување) за ризиците на основното здравствено 
осигурување на земјоделците предвидени со Одлу-
ката за спроведување на задолжително здравстве-
но реосигурување на земјоделците за 1966 година 
ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите 
определени со оваа тарифа. 

2. Премиите за реосигурување изнесуваат: 
— за поголеми трошоци за стационарно леку-

вање од болестите ТБЦ и малигни тумори 1,55%; 
— за поголеми трошоци за стационарно леку-

вање од душевни болести 1,37%; 
— за поголеми трошоци за стационарно леку-

вање на деца до 3 годишна возраст 0,81%, и 
— за поголеми расходи на здравствената заш-

тита како последица на елементарни непогоди и 
епидемии 0,37%. 

3. Премиите за реосигурување ќе се пресмету-
ваат од основицата што ја сочинува основниот при-
донес за здравственото осигурување на земјодел-
ците во 1966 година, пресметан по единствена стопа, 
и тоа: 

а) земјоделски домаќинства кои имаат катастар-
ски приход: 11,8% од катастарскиот приход и по 
2.700 динари на осигурено лице со здравственото 
осигурување на земјоделците, и 

б) земјоделските домаќинства што вршат зем-
јоделска дејност, а немаат катастарски приход, по 
7.000 динари за секое осигурено лице со здравстве-
ното осигурување на земјоделците. 

4. Оваа тарифа влегува во сила со денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", 

Бр. 02-3697/1 
24 декември 1965 година 

Скопје Претседател, 
Горѓи Анастасов, с. р. 
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441. 
Врз основа на член 93 од Законот за банките и 

кредитните работи („Службен дист на СФРЈ" бр. 
32/65), член 4 ед Законот за формирање дополни-
телни средства на заеднички резерви на стопански-
те организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/65) 
и член 17 од Законот за употреба на дополнител-
ните средства за заеднички резерви на стопанските 
организации („Службен весник на СРМ" бр. 23/65), 
Стопанската банка на СР Македонија, распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ СТОПАН-
СКАТА БАНКА НА СР МАКЕДОНИЈА ЌЕ ДАВА 
КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕД-

НИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Стопанската банка на СР Македонија (во по-
натамошниот текст Банка) според овој конкурс ќе 
дава кредити на стопанските организации од До-
полнителните средства уплатени (во Републичките 
средства за заеднички резерви на стопанските ор-
ганизации за реконструкции, докомплетирање на 
производни капацитети односно за отстранување на 
тнр. „тесни производни грла" со кои сз постигнува 
зголемување на производството или се постигнува 
поголема рационализација и рентабилност во рабо-
тењето. 

П. Корисници на кредитот од претходната точ-
ка можат да бидат: стопански организации кои; по 
пат на реконструкции ќе ги пребродат тешкотиите 
во кои добиле поради примената на мерките за усо-
гласување на цените, а кои добиле кредит од до-
полнителните средства за заеднички резерви за ис-
плата на личните доходи. 

Ш. Кредитите од точка 1 ќе се одобруваат со 
рок за враќање до 8 години и со интерес по стопа 
во висина на интересната стопа што ја плаќа сто-
панската организација на средствата од својот де-
ловен фонд, зголемен за 1. 

IV. Висината на бараниот кредит заедно за 
основни и трајни обртни средства може да изне-
сува најмногу до 200,0 мил. дин, со тоа трајните 
обртни средства можат да изнесуваат најмногу 30% 
од износот на основните средства. 

V. Кредитите од точ. I Банката ќе ги одобрува 
за инвестиции, кои, покрај другите ги исполнуваат 
особено следниве услови: 

1) да се бара кредит за набавка на домашна 
опрема, односно на увозна опрема за која оваа Бан-
ка може да обезбеди девизни средства (НР Полска 
и ЧССР), или ако инвеститорот обезбедил сопстве-
ни девизни средства, 

2) да се обезбедени средства за полагање на 
гарантен износ во висина од 10% од претсмешов-
ната вредност на инвестицијата. 

VI. Првенство при добивањето на кредитите ќе 
имаат инвеститорите: 

1) кои обезбедуваат поголеми ефекти со однос-
ните инвестициони вложувања 

2) кои нудат пократок рок за остварување на 
реконструкцијата, 

3) кои нудат и свое учество во трошоците на 
инвестицијата, а особено за трајни обртни средства 
потребни за зголемуваше на производството со од-
носното инвестиционо вложување. 

VП. Барањето за инвестиционен кредит треба 
да ги содржи сите потребни елементи за оценка на 
инвестиционото вложување, а посебно: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот, 
— износот на средствата со кои кредитсбарачот 

учествува во трошоците на инвестицијата, 
— интересната стопа и рокот на враќањето на 

кредитот што ги нуди кредитобарачот, 
— рокот за почетокот и завршетокот на работи-

те, како и денот од кога започнува отплатувањето 
на кредитот. 

VIII. Барањето за инвестиционен кредит за ре-
конструкција се поднесува на ЗП - обрасци кои 
можат да се добијат во Стопанската банка на СР 
Македонија — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1) Упростена инвестициона програма составена 
според Законот за изградба на инвестициони об-
јекти („Службен весник на СРМ" бр. 33/62). 

2) Доказ за обезбедување на средства за плаќа-
ње на 10% гарантен износ како и за средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да 
биде заверен од страна на банката кај која се во-
дат тие средства со тоа дека Банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства и на 
приливот на средствата во висината на потребните 
средства за учество и гарантен износ. 

3) Извод од записникот од одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено претпри-
јатието да се задолжи. л 

4) Завршна сметка на стопанската организаци-
ја за 1984 година (Образец бр. ЗС-1 до ЗС-8), ме-
сечен бруто биланс за последниот месец пред под-
несување на барањето за кредити и периодична 
пресметка за последниот пресметковен период. 

5) Потврда од надлежниот електростопански ор-
ган за обезбедување на електрична енергија за по-
гонот што ќе се реконструира во смисла на чл. 14, 
35, 16 и 17 од Основниот закон'за електростопан-
ство. 

IX. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција. 

X. Барањето за инвестиционен кредит и инве-
стиционата програма со сите прилози се поднесува 
во 2 (два) примероци на Стопанската банка на СР 
Македонија. 

XI. Овој конкурс влегува во сила првиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија. 
Скопје, 20. ХП. 1965 година 

СТОПАНСКА БАНКА НА СР МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, с. р, Д-Р К. Богоев, с. р. 
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О г л а с е џ д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Лесковица Муслл Мила-
им, работник од Скопје, улица „152" број 38, против 
тужената Љесковица Елфа, родена Пелешевиќ, до-
маќинка од Скопје, а сега со непознато место на 
живеење за развод на бракот вредност 50.000 ди-
нари. 

Се повикува тужената Љесковица Елфа, родена 
Пелешевиќ, во рок од 30 дена да се јави ЛРЈЧНО ВО 

судот или да ја достави сегашната адреса. 
Во колку, во определениот рок не се јави ќз 

и биде поставен привремен старател, во смисла на 
член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во пред-
метниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, ГИ бр. 1091/65. 
(243) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
Пред овој суд од страна на Ферманова Фанија 

од Битола покрената е постапка за амортизација на 
чекот број 204743 на вредност од 20.000 динари, из-
даден од Комуналната банка во Битола. 

. Се повикува секој оној! што го притежава Че-
кот. по било кој основ, да јави на судот и стави 
приговор против неговото поништување во рок од 
30 дена од објавувањето. Во спротивно ќе се смета 
дека истиот е поништен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 486/65. 
(240) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП) 
При Општинскиот суд во Прилеп се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство 
на име Стачич Боса, од Прилеп, за завршена гот-
варска школа во Белград во 1949 година. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство, да 
јави на овој суд во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 989/65. 
(242) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
При овој суд се води оставинска постапка за 

расправање на оставината на пок. Љуши Абаза 
Баки, бивш од град Гостивар. 

Согласно член 218 од Законот за наследување 
се поканува лицето Самает Љуши, со непозната 
адреса во Република Турција, во рок од една го-
дина по објавувањето на овој оглас да се јави во 
овој суд заради давање на наследничка изјава, 
лично или преку свој полномошник. Во противно 
по истекот на овој рок ќе и се посттви старател, 
па врз основа на неговата изјава и другите пода-
1к)ци ќе се расправи заоставштината. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 116 '64. 
(241) 

ЛИКВИДАЦИИ 
, Со правосилното решение Л бр. 2/61 од ,23. УПЈ. 

1863 година на Окружниот стопански суд во Бито-
ла, зак,лучена е постапката за присилна ликвида-
ција на Специјализираната земјоделска задруга 
„Единство" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд но Битола. (1324) 

Со решението на Собранието на општината Ре-
сен броЈ 01-7694-/1 од 23. X. 1963 година, над Стар-
ецот дом во ,-Ресен е покрената постапка за редовна 
ликвидација 

За спроведување постапката на ликвидацијата 
е именувана ликвидациона комисија, во состав: 

1. Боре Петревски, претседател. 
2. Боре Јоновски, член и 
3. Славе Шулинчевски, член 
Се покануваат поверителите и должниците на 

Старскиот дом во Ресен во ликвидација, во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да ги пријават 
своите побарувања, односно долгови спрема Стар-
е ц о т дом — Ресен , 

Од Ликвидационата комисија (1406), 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Во регистарот на здравствените установи со са-

мостојно финансирање, страна 7, ред. бр. 7, е за-
пишана под назив: Здравствена станица на Заводот 
за запослување на работници — Скопје. Предмет на 
работењето на Здравствената станица е: ' , 

а) Во превентивниот дел: ќе води грижа за си-
стематски преглед на работниците и контрола на 
хигиенско-епидемиолошката состојба и условите за 
стапување на работа на работниците; 

б) Во куративниот дел: ќе работи на вршење 
општи прегледи, забни и лекување со давање ле-
кови, инекции, преврски и др. 

Здравствената станица е основана од Советот 
на Заводот со одлука број 2208 од 12. XI. 1965 го-
дина и во својот состав ќе има: општа ординација 
со лекар од општа пракса, медицинска сестра и ла-
борант, како и забна ординација. 

Здравствената станица е посада економска 
единица, во склопот на Заводот и со неа управува 
управен одбор, совет и управник. 

Од Собранието на општината Идадија — Скопје 
бр. 12942 од 25. XI. 1965 година. (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 39, 
страна 160, книга I е запишано следното: Млечната 
диетална кујна — Скопје е конституисана на 11. XI. 
1965 година, согласно со одлуката број 197 од 18. XI. 
1965 година на Здравствениот совет. 

,Исто така Млечната диетална кујна — Скопје 
во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува и, новоназначениот потписник Треневска На-
да, сметководител, сметано од 20. XI. 1985 година, 
со стариот потписник Аврамовска Јоана, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
80/65. (1414) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 174, страна 493, е запишан под фирма: 
Претпријатие за производство на метални и дрв,ни 
производи „Искра" од Куманово — Работничко 
службенички ресторан од затворен тип — Кумано-
во, улица „11 ноември" број 10 Предмет на работе-
њево на ресторанот е: припремање на топли и лад-
ни јадења. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието за производство на метални и др-
ве,ни производи „Искра" од Куманово, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кума-
ково број 04-88^06/1 од 3. IV. 1955 година. 

Работничко-службеничкиот ресторан ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето Симоновски Петре Младен, 
раководител, и Краљевски Драги, книговодител. 

Од -Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 299/65. ј ,(655; 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 304, страна 1291, книга I, е запишана под 
фирма: Шумско индустриски комбинат „Јелак" од 
Тетово - Продавница за намештај во Кавадарци, 
улица „Гуро Ѓаковиќ" број 24. Предмет на работе-
њето на продавницата е: трговија со намештај, 
градежна столарија и дрвна галантерија, како и 
производи на други производители кои го надопол-
нуваат асортиманот на стоката која ја производи 
претпријатието во чиј состав се наоѓа продав-
ницата. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелах" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кавадарци број 04-7288 од 27. XI. 1964 
година. 

Раководител на продавницата е Евросимовски 
Ќирко. ^ ^ ^ 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 210/65. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 130, страна 339 е запишана под фирма: 
Претпријатие за јавен автотранспорт од Кавадарци 
— Работничко службеничка менза во Кавадарци, 
улица „Пано Мударев". Предмет на работењето на 
мензата е: приготвување на разни топли и ладни 
јадења и продажба на безалкохолни пијалоци и 
пиво за своите работници и службеници. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Претпријатие за Јазен гвтогоанспоо^ — Кава-
дарци, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кавадарци број 05-1621 од 25. Ш. 1065 
година. 

Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Атанасов Петар, раководител, Фили-
пов Атанасов Душко, картотекар, и Јованов Нико" 
лов Миле, книговодител, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр. 204/65. (658) 

Раководител на мензата е Стојановски Јаким. 
Работничката менза ќе ја потпишуваат, задол-

жуваат и раздолжуваат Мицевски Ратко, технички 
директор, и Поповски Спиро, комерцијалист на 
претпри ј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 251/65. (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 198,. страна 543, е запишан под фирма: 
Волнарски комбинат ,,Тодор Циповски Мерџан" од 
Тетово — Погон модна конфекција во Тетово, ули-
ца „Браќа Миладинови" бр. 1 (со самостојна прет-
сметка). Предмет на работењето на погонот е: на-
бавка и конфекционирање на сите видови текстил-
ни производи. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски Мерџан14 -
Тетово со̂  одлука број 146/8 од 80. Ш. 1965 година. 
Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Благоја Костовски, директор на погонот, 
и Илија Богдановски, секретар на погонот, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 215/65. (677) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 895 стпана 175, книга IV, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие на големо и 
мало „Задругар" од Берово — Продавница во Скоп-
је, улица „Романија". Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на сите видови 
градежни материјали и огревен материјал. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Задругар" од Берово, а согласно со решението на 
Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 
03/1-1469 од 30. I. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Ристов Тодор. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 267/65. ' (664) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 299, страна 469, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за автобуски сообраќај од 
Скопје - Работничка менза во Скопје (со посебна 
жиро сметка). Предмет на работењето на мензата 
е: грижа за секојдневна исхрана на работниците 
во претпријатието. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Претпријатието за автобуски сообраќај - Скопје 
со одлука број 2062 од 6. IV. 1965 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 96, страна 1511, книга I, е запишана под 
фирма: Трговско мешовито претпријатие „Кораб" 
од Гостивар - Продавница во Гостивар (населба 
„Дутлок ). Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на животни намирници и предмети за 
куќни потреби, деликатесни производи, производи 
врз база на шеќер и какао, зеленчук, овошје и 
производи од овошје, млеко и млечни производи, 
леб и печива, житарици и мелнички производи, 
стакло, порцулан и керамика и канцелариски ма-
теријали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Кораб" - Гости-
вар, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Гостивар број 04-7374 од 27. XI. 1964 го-
дина 

Раководител на продавницата е Болетини Даут. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 324/65. (714) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 8, страна 23, книга I, е запишан под фир-
ма: Градежно претпријатие „Козјак" од Куманово 
— Самостоен погон за производство на тули и 
керамиди во Куманово. Предмет на работењето на 
погонот е: производство на тули и керамиди. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Козјак" од Куманово, а 
согласно со одлуката број 1046 од 17. V. 1965 година. 

Раководител на погонот е Јосифовски Јордан. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 308/65. (717) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 897, страна 199, книга IV, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Ферромото" од Ма-
рибор — Стовариште во Скопје, улица „Илинден-
ска" бр. 30/1. Предмет на работењето на; стовариш-
тето е: прием и испорака на стоки, а во рамките 
на одобрената дејност на работата на-претприја-
тието. 
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Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Ферромото" — 
Марибор, а согласно со решението на Собранието 
на општината Идадија - Скопје број 04-1311 од 
26. I. 1965 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Благоја Борис Димитровски, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 333/65. (723) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 221, страна 585, е запишана под фирма: 
Градежно претпријатие „Бетон" од Скопје — Ра-
ботничко службеничка менза во Скопје, улица 
„275". Предмет на работењето на мензата е: вршење 
угостителски услуги, исхрана и точење на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Бетон" — Скопје, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје број 04-1479/1 од 20. VI. 
1962 година. 

^ Работничко-елужбеничката менза ќе ја потпи-
шуван, задолжуваат и раздолжуваат Ристовски 
Ристо, раководител, и Славевски Цене, книговоди-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. ^359/65. (725) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 52, стра-
на 173 е запишана под фирма: Земјоделска задру-
га „Иднина" од село Стојаково — Работна единица 
за трговија во село Стојаково. Предмет на работе-
њето на работната единица е: откуп и продажба на 
земјоделски производи и трговија на мало со пре-
хранбени индустриски стоки. 

Работната единица е основана од Задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Иднина" од село 
Стојаково со одлука број 793 од 26. IV. 1965 година. 

Работната единица ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Зајков Ф. Горѓи, раководи-
тел, Атанасов Горѓи, шеф на сметководството, и 
Капсаров Тодор, комерцијалист, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/65. (748) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1965 година, рег. број 7/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во град Ресен на 
Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак" од Тето-
во. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мебели. 

Продавницата е основана од Шумско-индустри-
ок^от комбинат „Јелак" од Тетово, а согласно со 
одобрението на Општинското собрание Ресен број 
05-10122/3 од 2. Ш. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Стефановски 
Велко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува комбинатот. 

, Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 77/65. (800) 

одобрението на Општинското собрание Струга броЈ 
04-438/1 од 12. IV. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Бебекоска И. 
Васа, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 89/65. (801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 316, страна 953, е запишана под фирма: 
Задружно претпријатие за лов и преработки на 
риби „Дојранско Езеро" од Нови Дојран — Про-
давница за риби во Кавадарци. Предмет на работе-
њето на продавницата е: трговија на мало со 
пресни и солени риби и преработка од риби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Задружното претпријатие за лов и прера-
ботки на риби „Дојранско Езеро" — Нови Дојран, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кавадарци број 12178 од 28. XI. 1957 
година. 

Раководител на продавницата е Пеливанов Б 
Дине. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 234/65. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 54, стра-
на 181, е запишана под фирма: Земјоделска задру-
га „Кавадарци грозд" од Кавадарци — Продавни-
ца во Кавадарци во Градско пазариште. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на зе-
ленчук и овошје. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Кавадарци грозд" — 
Кавадарци, а согласно со решението на Собранието 
на општината Кавадарци број 05-2429 од 26. IV 
1965 година. 

Раководител на продавницата е Мојсо Т. Видев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 311/65. (824) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. V. 1965 година, рег. број 21/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Вевчани 
на Земјоделската задруга „Светлост" село Вевчани. 
Предмет ца работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на овошје и зеленчук, производи за 
домашни потреби, производи на база шеќер и ка-
као, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Вевчани, а согласно со 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 458, страна 747, книга П, е запишан под 
фирма: Работна организација за занаетчиски услу-
ги „Напредок" од Неготино — Погон за превоз на 
стоки и лица со моторни возила во Неготино. Пред-
мет на работењето на погонот е: јавен превоз на 
стоки и патници со моторни возила како споредна 
дејност на разни правни и физички лица. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Работната организација за занаетчиски услуги 
„Напредок" од Неготино, а согласно со решението 
на Собранието на општината Неготино број 
04-1035/1 од 28. V. 1965 година. 

Раководител на погонот е Александар Коцев. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 347/65. (975) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 181, страна 475, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Претставништвото во Скопје, улица 
„8 ударна бригада" бр. 19, на Лозарското-винарско 
претпријатие „Винојуг" од Гевгелија, бидејќи со рв-
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шението на Собранието на општината Саат Кула 
- Скопје броЈ 03/1 - 11391 од 11-У1-1964 година 
му се дава статус на стовариште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 18/65, (31) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 93, 
страна 337 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Собранието на општината Титов Велес 
— Одделение за стопанство број 03-726/1 од 20-1-
1965 година дејноста на Земјоделската задруга 
„Единство" — Титов Велес се проширува и со: 
производство на тутун и преработка на сопствено 
производство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 48/65. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 407, страна 1089 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-

.ната Кисела Вода - Скопје број 02-8117/63 од 5-Х-
4964 година фирмата на Услужно ѕидаро-модерено-

то претпријатие „Пролет" — Скопје во иднина се 
менува и ќе гласи: Градежно и занаетчиско услуж-
но претпријатие „Пролетер" — Скопје. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 7/65. ' (153) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-ХП-1964 година под рег. број 1/63, книга I е 
запишано следното: Самостојниот погон „Мерново" 
од село Тополчани се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд, а беше 
погон на „Стокопромет" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 436/64. (59) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-ХИ-1964 година под рег. број 3/64, книга I е за-
пишано следното: Земјоделската задруга „Напре-
док" од село Бистрица се брише од регистарот на 
стопанските организации, бидејќи е припоена кон 
Земјоделската задруга „Светлост" од село Породин, 
Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 419/64. (би 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 49, 
страна 191 е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Лирија" 'од 
село Никуштак. Кумановско, Адеми Мефаил, му 
престав,ува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За в. д. управник на задругата е назначен Аб-
дули" Нухи Џеладин. ТОЈ задругата ќе ја потпишу-ва, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Ферези Ш. Амди, комерцијалист, и стариот 
регистриран потписник Величков Георги, книгово-
дител, сметано од 17-ХН-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 700/64. (170) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организцции ца 
20-Х1-1964 година под рег. броЈ 23/55, книга IV е 
запишано следното! Земјоделската задруга „Гори-
ца" од село Долна Бела Црква се брише од реги-
старот на стопанските организации, бидејќи е при-
поена кон Земјоделската задруга „Коста Кусаков-
ски" од село Подмочани, Охридско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 382/64 (70) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќанлте 
под рзг. број 253, страна 915, книга I е запишано 
следното: Пане Георгиевски, сегашзн раководител на 
Продавницата во Куманово, улица „Народна рево-
луција" број 3, на Фабриката за кондури „Проле-
тер" — Белград, разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на Продавницата е назначен 
Јовановски Драгиша. Тој продавницата ќе ја пот-
пишува; задолжува и "раздолжува, сметано од 
29-ХИ-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 720/64. (171) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1-1965 година под рег. број 9/61, книга II е за-
пишано следното: Се позволува конституирањето 
на Претпријатието за обработка на метална и елек-
трична стока „Метал" од Ресен по симнувањето 
на присилната управа под која беше ставено. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 12/65. (89) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 111, страна 723—724, книга И е запи-
шано следното: Согласно со решението на Општи-
ната Идадија - Скопје број 04-27243/64 од 4-1-1965 
година дејноста на Книгоиздателството за умет-
ничка литература „Кочо Рацин" - Скопје во ид-
нина се проширува и со: продажба на големо на 
литература и учебници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 44/65. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 285, страна 413—414, 4 книга II е за-
пишано следното: На досегашниот потписник на 
Претпријатието „Вардар" увоз-извоз — Скопје, Ко-
ста Ципушев, советник, му престанува празото за 
потпишување бидејќи е разрешен од должност. 

' За нови потписници на претпријатието се наз-
начени следните лица: Григорие Константинов, 
пом. генерален директор, Андреја Андрејчин, ди-
ректор на општи сектор, и Велко Калачевски, 
шеф на сметководство. Тие претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со старите регистри-
рани потписници и тоа: Секуловски Александар, 
пом. директор, Шуменковиќ Петар, директор на 
сектор, Герасимов Андреја, директор на сектор, 
Трпчевски Ристо, директор на сектор; Манушев 
Методија, пом. директор на сектор, Мајевски Таки, 
директор, Драган Блажев, директор на ПРС, Борис 
Шекерински, пом. директор на сектор извоз, и Јон-
че Тозија, под. директор, сметано од 18.1.1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 42/65. ^ (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 817, страна 865, книга III е запишано 
следното: Досегашниот управник на Центарот за 
занатски услуги „Автокоманда — Скопје, Сарџовскп 
Никола Кипро, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на центарот е назначен со решени-
ето на работничкиот совет број 519/1 од 10-Х1-1964 
година Мино Петровски, кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано, од 25-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд „во Скопје, Фи 
бр. 63/65. (187) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. број 712, страна 41 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на „Југотерма" — мон-
тажна градежна занаетчиска задруга — Скопје, Пе-
тровски Тодор, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. управник на задругата е назначен Иг-
њат Тасевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува со новоназначениот потписник 
Благоевски Иван Киро, сметано од 27-1-1965 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/65. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 623, страна 393, книга II е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Скопје на Индустријата за обувки „Пла-
ника" — Краш, Димитар Марковски, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. раководител на Продавницата е назна-
чен Стаменковски Момчило. Тој продавницата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 16-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 37/65. (189) 

, Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 772, страна 491, книга III е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Скопје, кеј „13 ноември" број 5 на Индус-
тријата за падобрани, одеќа и рубље „Фрањо Клуз" 
— Београд, Лесковски Г. Андреја, е разрешен од 
должност. За раководител на истата продавница с 
назначен Давчев Иљо, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 23/65. (190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 635, страна 709 е запишано следното. 
Согласно со решението на Собранието на општината 
Идадија - Скопје број 04-10849 од 14-У-1964 година 
фирмата на Занаетчиското претпријатие за изра-
ботка на предмети од пластична маса „Пластика" 
— Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Индус-
триско претпријатие за преработка на пластични 
маси „Пластика" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 22/65. (191) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
,дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 176, страна 475 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општина-
та Тетово број 01-16438 од 28-ХИ-1964 година деј-
носта на Трговското претпријатие за промет со от-
падоци „Отпад" од Тетово се проширува и со оба-
вување на комисиона дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 61/65. (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претриј ати јата и дуќаните 
под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во село Симница на Трговското мешовито прет-
пријатие „Кораб" — Гостивар, Бошко Лековски, е 
разрешен од должност. За раководител на истата 
продавница е назначен Страте Тримчевски, кој не-
ма да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 30/65. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата „Букет" — во Гостивар на Трговското мешо-
вито претпријатие „Кораб" — Гостивар, Бошкоски 
Здравко, е разрешен од должност. За раководител 
на истата продавница е назначен Рафајлоски Љубе, 
кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 31/65. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата ,,Вкус" 
во Гостивар улица „Маршал Тито" бр. 15 на Тр-
говското претпријатие „Кораб" —4 Гостивар, Кар-
пузи Шукри, е разрешен од должност. 

За раководител на продавницата е назначен Сто-
левски Благоја, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 32/65. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 635, страна 709 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје број 04-6289/2 од 
ЗО-ХП-1961 година одобрено е конституирањето на 
Занаетчиското претпријатие за изработка на пред-
мети од пластична маса „Пластика" — Скопје во 
изградба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 69/65. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 96, страна 1229,̂  книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата „Балкан" во Гостивар на Трговското мешо-
вито претпријатие „Кораб" - Гостивар, Бислимо-
в и Борис, е разрешен од должност. За раководител 
на продавницата е назначен Кализи Исман, кој не-
ма да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 33/65. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 43, страна 597, книга II е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор н-а Индустри-
ското претпријатие „Изолмонт" - село Градско, Ла-
зовски Драги, со решение на Собранието на општи-
ната Градско број 723 од З-Ш-1964 година е назна-
чен за директор. Во иднина како таков ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува претпријатието 
со новоназначениот потписник Николов Андов Гор-
ѓи, шеф на сметководството, сметано од 22-1-1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 55/65. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Гостивар улица „Борче Јовановски" бр. 64 
на Трговското мешовито претпријатие „Кораб" - -
Гостивар, Никола Музевски, е разрешен од дол-
жност. За раководител на продавницата е назначен 
Кајаји Нури, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје-, Фи 
бр. 34/65. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 96, страна 225 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата „Мода" 
во Гостивар на улица „ЈНА" бр. 9 на Трговското 
мешовито претпријатие „Кораб" — Гостивар, Саги-
ри Муталип, е разрешен од должност. За раково-
дител на истата продавница е назначен Јовановски 
Михајло, кој нема да биде потписник, сметано од 
15^1-1965 година, 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 35/65. (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег број 39, страна 115 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Занаетчискиот кои-
дураџиски дуќан „Работник" - Скопје и тоа: Вла-
до Сиљаноски, в. д. раководител, и Пенчо Варади-
нов, претседател на управниот одбор, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За раководител на дуќанот е назначен Дерви-
шевиќ Јусуф. Тој дуќанот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со новоназначениот потписник Симоновски Си-
мон, претседател на управниот одбор, сметано од 
22-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 59/65. (207) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 847, страна 1077, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 04-26417/64 од 
29. I. 1965 година е одобрено конституирањето на 
Претпријатието за проектирање и изградба на по-
роите „Поројпроект" Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 539/64. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 102, 
страна 491 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Станбено-штедната задрухм 
„Сеча" од Скопје, согласно со одлуката на управ-
ниот одбор на задругата од 16-Х-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 80/65. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 88, страна 253 е запишано следното: 
Седиштето на Продавницата во Скопје, улица „106" 
бр. 16 на Фабриката за бонбони и чоколади „Евро-
па" — Скопје, согласно со решението на Собрание-
то на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-2010 
од 12-ХП-1964 година, се преместува од улица „106" 
број 16 на улица „Борис Кидрич" бр. 86а— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 721/64. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 825, страна 933, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Работничко-службеничката менза 
во Скопје (во кругот на Железарницата) на Машин-
ската индустрија — Ниш, согласно со одлуката на 
управниот одбор број 29101 Од 12-У1-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 83/64. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 25, страна 97 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Земјоделската задру-
га „Иво Рибар Лола", село Нова Брезница, Скоп-
ско, Петровски Војнев Гуро, книговодител, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Здра-
вевски Цветков Павле, магазионер. Тој задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
ПОТПИСНИК Ангеловски Блажев Горѓи, управник на 
задругата, сметано од 29-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 67/65. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 269, страна 1049, книга I е запишано 
следното: Согласно решението на Собранието на оп-
штината — Куманово, Одделение за стопанство број 
834/1 од 19-1-1965 година дејноста на Претставниш-
твото во Куманово, улица „Моша Пијаде" бр. 1, на 
Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелагонија" 
од Битола се проширува со следното: организирање 
на земјоделско производство на шеќерна репка, до-
говарање и откуп на шеќерна репка со индивидуал-
ни селскостопански производители, земјоделски за-
други, земјоделски стопанства и други работни и 
останати организации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 72/65. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 292, страна 753 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општина-
та Саат Кула - Скопје број 03/1-1329 од 30-1-1965 
година дејноста на Фабриката за алкалоиди и фар-
мацеутски производи „Алкалоид" од Скопје во ид-
нина се проширува и со: 

— откуп на афион, афионови чушки и лековити 
билки за својата преработка, како и за потребите 
на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 86/65. (225) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 516, страна 21, книга IV е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Кале - Скопје број 04-14099 од З-ХИ-1964 
година дејноста на „Центроколонијал" — трговско 
претпријатие за трговија со колонијални, прехран-
бени, индустриски, мешовити и други стоки Скопје 
се проширува и со: продажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци во затворени шишиња, про-
дажба на мезиња приготвени од месо, продажба на 
сувомесни производи, риба, сите врсти конзерви и 
салати од затворен тип. Продажбата на артиклите 
ќе се врши преку Експрес бифето во склоп на са-
мопослужните продавници каде постојат услови за 
работа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 97/65. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 4, страна 9, книга I е запишано след-
ното: Согласно со решението на Собранието на оп-
штината Куманово број 1438/1 од 22. I. 1965 година 
кон Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Кума-
ново се припојува Фабриката за производство на 
конзерви — Куманово. 

Со припојувањето Фабриката за конзерви -
Куманово се брише од регистарот на претпријатија-
та и дуќаните од рег. број 201, страна 601, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 68/65. ^ (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 39, 
страна 153 е запишано следното: Над Земјоделската 
задруга „Братство единство" од село Горно Лисиче, 
Скопје, со решение на Собранието на општината 
Кисела Вода - Скопје број 326 од 21-У-1964 година 
е симната присилната управа. 

На принудниот управник Пеовски Симе му пре-
станува правото за потпишување како принуден 
управник. 

За в. д. управник на задругата е назначен со ре-
шение на Собранието на општината Кисела Вода 
— Скопје број 326 од 21-У-1964 година инженер 
Пеовски Петар Симеон. Тој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 29-1-1965 година 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 66/65. (227) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 47/65. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, 
страна 23 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Чашка број 
03-4343/1 од 13-Х-1964 година се симнува принудната 
управа на Земјоделската задруга „Крсте Димов" од 
село Извор, Титоввелешко. 

Со решението на Собранието на општината Ча-
шка број 01-405/1 од 29-1-1965 година е разрешен 
од должност принудниот управник Цанде Зафиров-
ски и му престанува правото да ја потпишува, за-
должува и раздолжува задругата. 

Согласно со записникот број \ од одржаниот 
состанок на Задружниот совет на 19-ХИ-1964 го-
дина за членови на управниот одбор на задругата 
се избрани следните лица: Трајче Богоевски, прет-
седател на управниот одбор, Љубо Костадинов, Трај-
ко Трајков, Дуко Ристов, Ацо Саздов, Наце Петру-
шев, Азис Кулиќи, Темелко Мицев и Панде Зафи-
ровски. 

За управник на задругата е назначен со реше-
ние на Задружниот совет Цанде Зафировски. Тој за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
со стариот регистриран потписник Саздовски Ван-
чев Атанас, шеф на сметководството, сметано од 
З-П-1965 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 76/65. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 277, страна 1047 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителското туристичко претпријатие 
„Маврово" — Маврови Анови, бидејќи со решение-
то на Собранието на општината Идадија — Скопје 
број 27078 од 25-ХИ-1964 година и решението на 
Општинското собрание Маврово број 01-834/1 од 
31-111-1964 година е припоено кон Угостителското 
претпријатие „Метропол" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 98/65. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 787, страна 605, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 27078 од 
25-ХП-1964 година и решението на Општинското 
собрание Маврово број 01-834/1 од 31-111-1964 го-
дина кон Угостителското претпријатие „Метропол" 
— Скопје се припојува Угостителското туристичко 
претпријатие „Маврово" — Маврови Анови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 99/65. (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 321, страна 1471, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-9909/1-64 од 27-1-1965 го-
дина дејноста на Откупната станица во Тетово на 
Земјоделско индустрискиот комбинат „Пе л агонија" 
од Битола се проширува и со: организирање на 
земјоделско производство на шеќерна репка, дого-
варање и откуп на шеќерна репка со индивидуал-
ни селскостопански производители, земјоделски за-
други, стопанства и други работни и останати ор-
ганизации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 75/65. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 43, 
страна 169 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите под рег. број 43, страна 169 
Земјоделската задруга „Слобода" од село Џепчиш-
те, Тетовско, бидејќи со одлуката на Собранието на 
општината Тетово број 01-14770 од 11-1Х-1963 го-
дина е припоена кон Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Јелак" од Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 102/65. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 171, страна 455, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Гостивар број 04-4682 од ЗО-УИ-1964 го-
дина седиштето на Кујната „Охрид" во Гостивар 
на Угостителското претпријатие „Македонија од 
Гостивар се преместува од улица „Борис Кидрич" 
бр. 27 на улица „Борис Кидрич" бр. 36. 

Со решението на Собранието на општината Гос-
тивар број 04-4684 од ЗО-УИ-1964 година дејноста на 
Кујната „Охрид" се проширува и со: точење на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Со решението на Собранието на општината Го-
стивар број 04-739 од 5-Н 1965 година фирмата на 
Кујната ,.Охрид" се менува и ќе гласи: Угостител-
ско претпријатие „Македонија" од Гостивар — Ре-
сторан „Скопје" — Гостивар, улица „Борис Кидрич" 
бр. 36. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 56/65. (241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 304, страна 1291, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуката на Собранието на 
општината Тетово број 01-14770 од 11-1Х-1963 годи-
на кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Је-
лак" од Тетово се припојува Земјоделската задруга 
„Слобода" од село Џепчиште, Тетовско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 103/65. (246) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1-1965 година под рег. број 24/62, книга I е за-
пишано следното: Покрај досегашните потписници 
на Фабриката за волнени ткаенини во изградба од 
Битола, се овластува и лицето Петар В. Давков да 
ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 14/65. (300) 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 31, страна 81, книга I е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Трговско-
то претпријатие на големо ,Ангроснабдител" — Ку-
маново и тоа: БОРКО Максимовски, директор, Пет-
ковска Бранка и Глигор Крстев, претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува и новона-
значениот потписник Денковски Богатинов Алек-
сандар. шеф на комерцијалната служба, сметано од 
21-1-1965 година, во границите на овластувањето. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1965 година под рег. број 9/56, книга III е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Гра-
дежното претпријатие „Кораб" од Дебар и ќе гласи: 
изработка и продажба на намештај и уметничка 
столарија, како и други градежни изработки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 444/64. (301) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1965 година под рег. број 21/55, книга III е за-
пишано следното: Никола Поповски, досегашен ра-
ководител на Бифето „Суво Поле" во село Вевчани 
на Земјоделската задруга „Светлост" од село Вев-
чани, е разрешен од должност. На негово место за 
раководител е назначен лицето Стрезовски Милош. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 19/65. (302) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1965 година под рег. број 21/55, книга III е за-
пишано следното: Карадакоски Ангеле, досегашен 
раководител на Пекарата во село Вевчани на Зем-
јоделската задруга „Светлост" од село Вевчани, е 
разрешен од должност. На негово место за раково-
дител е назначен лицето Ѓоргиевски Заре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр1. 20/65. (303) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1965 година под рег. број 21/55, книга III е за-
пишано следното: Шурбаноски Митре, досегашен 
раководител на Транспортниот погон, во село Вев-
чани на Земјоделската задруга „Светлост" од село 
Вевчани, е разрешен од должност. На негово место 
за раководител на погонот е назначен лицето Суби 
Каба. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 21/65. (304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 319, страна 1461, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Гостивар, улица „Борче Јовановски" број 5 
на „Обуќа" — трговско претпријатие за промет со 
обувки и производи од гума, каучук и пластични 
маси, Јовановски Јован, е разрешен од должност. 
За раководител на продавницата е назначен Жупа-
ни Дурмиша Кемаљ, КОЈ нема да биде потписник, 
сметано од 4-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2/65. (322) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1965 година, под рег. боој 11/56 книга И е за-
пишано следното: Се менува фирмата и дејноста 
на Лозарското претпријатие „Пе л агонија" од село 
Канатларци и ќе гласи: 

Земјоделски комбинат „Црна Река", село Топол-
чани, општина Прилеп. 

Сегашната дејност: земјоделско производство, 
ратарство, сточарство, производство и реализација, 
преработка, производство и откуп, продажба на 
сите природни и вештачки алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, жестоки пијалоци, сокови, специјали-
тети и други пијалоци, кооперација со индивидуал-
ни производители, откуп на земјоделско производ-
ство, услуги со механизација, како и откуп на сите 
селскостопански производи. 

Дејноста на услугите и останатите дејности, 
комбинатот ќе ја врши на подрачјето на општи-
ната. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 24/65. (307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 171, страна 1289 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општина-
та Гостивар број 04-4683 од ЗО-УИ-1964 година Ре-
сторанот „Скопје" во Гостивар на Угостителското 
претпријатие „Македонија" од Гостивар се премес-
тува од улица „Борис Кидрич" број 36 на улица 
„Гоце Делчев" број 6. 

Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Гостивар број 04-741 од 5-11-1965 година фир-
мата на Ресторанот „Скопје" во Гостивар на Уго-
стителското претпријатие „Македонија" — Гостивар 
во иднина се менува и ќе гласи: Угостителско прет-
пријатие „Македонија" — Гостивар — Ресторан 
„Маврово" во Гостивар, улица „Гоце Делчев" бр. 6. 

Досегашниот раководител на ресторанот Сина-
диновски Фотир е сменет и за раководител е назна-
чен Рампоски Алил, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 57/65. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 20, 
страна 75 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Крива Паланка 
број 02-1322/1 од 10-11-1965 година дејноста на зем-
јоделската задруга „Пробуда" од село Ранковце во 
иднина се проширува и со: продажба на мало на 
сите таксени и судски марки, таксени вредносници, 
поштенски марки и поштенски вредносници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 651/64. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 44, 
страна 173 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Горче Петров 
со кое се одобрени Правилата на Земјоделската за-
друга „Прогрес" од село Влае, седиштето на за-
другата се преместува од село Влае во Топче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 140/65. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 241, страна 669 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општината 
Гевгелија број 03-5670/1 од 27-Х1-1963 година кои 
Фабриката за конзервирање на овошје и зеленчук 
со ладилник „Зора" од Гевгелија се припојува Фа-
бриката за црвен пипер — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 20/64. (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 88, 
на страна 351 е запишано следното: согласно со ре-
шенијата на Собранието на општината Куманово 
број 23847/1 од 21-ХП-1964 година и на Собранието 
на општината Орашец број 03-4952 од 24-ХП-1964 
година кон Земјоделската задруга „Ран производ" 
од село Ваков се припојува Земјодзлската задруга 
„Иднина" од Куманово. 

Со горецитираните решенија на Собранијата на 
општините Орашец и Куманово и седиштето на Зем-
јоделската задруга „Ран производ" од село Ваков 
се преместува од село Ваков во Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 77/65. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 288, страна 841 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Фабриката за црвен пипер — Гевгелија, бидеј-
ќи со решението на Собранието на општината Гев-
гелија број 03-5670/1 од 27-Х1-1963 година е припое-
на кон Фабриката за конзервирање на емиш и зар-
зават со ладилник „Зора" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 21/65. (321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ве регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 251, страна 903, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Крива Паланка број 05-161/1 од 10-11-1965 
година решението за одобрување на одлуките на 
работничките совети на Шик „Осогово" и Шумското 
стопанство Крива Паланка за спојување број 02-
7894/1 од 25-Х1-1960 година на Народниот одбор на 
општината Крива Паланка, точка 1 под буква „в" 
се менува и гласи: 

— одгледување, обнова и заштита на шумите, 
— производство на споредни шумски производи 

како што се: вар, камен, дрвен јаглен и др, 
— експлоатација на шуми, 
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- дрвна индустрија и тоа: механичка прера-
ботка на дрво, финална преработка на дрво, гра-
дежна столарија и др., 

— продажба на мало и големо на производи 
од сопствено производство и производи на коопе-
рантите. 

Покрај наведената основна дејност Комбинатот 
врши и помошни работи како што се: 

- механичка работилница за одржување на ма-
шинскиот парк, транспортните средства и вршење 
на услуги од оваа дејност, 

— транспорт — превоз на производи од соп-
ствено производство или за своја преработка и пре-
воз на производите на кооперантите. 

Споредна дејност: шумски производи, плодови, 
испаши и градење на објекти во сопствена режија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 137/65. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 79. 
страна 281 е запишано следното: Вано Пендев, до-
сегашен управник на Земјоделската задруга „Пе-
карев" — Неготино, е разрешен од должност со 
решението на Задружниот совет број 158 од 11-У-
1964 година и му престанува правото за потпи-
шување. 

За управник на задругата е назначен со реше-
нието на Задружниот совет на задругата број 159 
од 11-У-1964 година Малиминов Бранко. Тој задру-
гата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
со старите регистрирани потписници и тоа: Боја-
џиев Љупчо, шеф на сметководството, и Димитар 
Донев, магационер, сметано од И-И-1965 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 89/65. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег број 159, страна 429 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Металското прет-
пријатие „Коце Металец" — Скопје и тоа: Миц-
ковски Миливоје, раководител на сметководството, 
и Ручигај Антон, технички директор, им преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен Ристо Михајловски, раководител на финансов 
сектор. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Огненов-
ски Левко, директор, сметано од 2-Ш-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 148/65. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 485 е запишано следното: 
Точка 1 од решението за спојување на Трговското 
претпријатие „Винар" од Скопје со Фабриката за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — 
Скопје број 03-10604 од 17-УИ-1963 година на На-
родниот одбор на општината Саат Кула — Скопје, 
се дополнува така што во пречистениот текст ќе 
гласи: 

Се одобруваат одлуките на работничките со-
вети на Трговското претпријатие за алкохолни и 
безалкохолни пијалоци „Винар" и Фабриката за 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и производ-
ство на оцет „Бисерка" — Скопје за спојување во 
една стопанска организација која ќе претставува 
самостојна стопанска организација со посебни по-
гони на подрачјето на целата територија на СФРЈ. 
Оваа стопанска организација ќе ги има следните 
елементи: 

а) Име (Фирма): Претпријатие за производство 
и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на големо и мало и откуп на овошје за ПРОИЗВОДСТВО 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" 
— Скопје. 

б) Седиште во Скопје, на подрачјето на Оп-
штината Саат Кула — Скопје. 

в) Предмет на работа: производство на разно-
врсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцет, 
трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на 
големо и мало и откуп на овошје за производство 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 150/65. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 687, страна 1063 е запишано следното: 
Дејноста на Трговското претпријатие „Градинар — 
лоза" увоз-извоз — Скопје се проширува и со: 
трговија на големо и мало со овошје, зеленчук и 
преработки од овошје и зеленчук и алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, согласно одлуката на работ-
ничкиот совет на претпријатието од 24-11-1965 го-
дина, за внатрешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 145/65. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 608, страна 481 е запишано следното: 
Седиштето на Претставништвото во Скопје, улица 
„Маршал Тито" број 47 на „Електросрбија" — Бео-
град се преместува од улица „Маршал Тито" бр. 47 
на улица „Орце Николов" бр. 140, согласно со пис-
мото на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 1101 од 20-П-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 58/65. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 69, страна 199 е запишано следното: 
Трговското претпријатие за огревен и градежен 
материјал и градежна железарија на големо и ма-
ло „Огрев" — Скопје го преместува седиштето од 
улица „Генерал Темпо" број 15 на улица „Мар-
шал Тито" број 58, согласно одлуката на работ-
ничкиот совет број 164 од 24-11-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 135/65. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 4, страна 9 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Идадија — Скопје број 04-790 од 15-П-1965 година 
фирмата на Претпријатието за бањи — Скопје се 
менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за ба-
њи, перење, пеглање и хемиско чистење „Младост" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 133/65. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 42, страна 842, книга Ш е запишано 
следното: На досегашниот директор на Претпри-
јатието за снабдување на земјоделието „Агроснаб-
дител" — Скопје, Икономовски Атанас,̂  му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање како в. д. директор на I сектор на Гашев Еф-
тим, бидејќи е сменет од таа должност. 

За в. д. главен директор на Претпријатието за 
снабдување на земјоделието „Агроснабдител" -
Скопје е назначен Ефтим Гашев. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со 
старите регистрирани потписници и тоа: Јанев Ја-
не, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
Манушев Боро, директор на И сектор, Чадиковски 
Лазо, директор на Ш сектор, Илиќ Добривоје, ра-
ководител на ЕДЕ увоз-извоз во II сектор, Хаџи-
томов Иван, Јован Стефановски, пом. главен да-
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ректор, Зорица Ефремова, раководител на машин-
ско книговодство, и Славко Крагујевиќ, раководи-
тел на I сектор, сметано од 22-11-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 129/65. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 314, 
страна 819, е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните Столар-
ската задруга „Просперитет" — Скопје, бидејќи со 
решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 235 од 24-ХИ-1963 година и се дава 
статус на претпријатие под назив: Столарско про-
изводно претпријатие „Просперитет" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 130/65. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 314, 
страна 819, е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните Столар-
ската задруга „Просперитет" — Скопје, бидејќи со 
решението на Собранието на општината Кале -
Скопје број 235 од 24-ХИ-1963 година и се дава 
статус на претпријатие под назив: Столарско про-
изводно претпријатие „Просперитет" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 130/65. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 69, страна 199 е запишано следното: 
Дејноста на Трговското претпријатие за огревен и 
градежен материјал и градежна железарија на го-
лемо и мало „Огрев" — Скопје, согласно со реше-
нието на Собранието на општината Кисела Вода 
- Скопје број 02-18237/64 од 15-11-1965 година во 
иднина се проширува и со: трговија со нафта за 
ложење. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 156/65. " (352) 

— текстил, куси и плетени стоки и конфекција 
— галантериски и базарски стоки и играчки, 
— саати и изработки од драгоцени метали, 
— парфимериски и козметички стоки, 
— стакло, порцелан и керамички стоки за до-

маќинство, 
— животни прехрани и предмети за куќни по-

треби, 
— производи врз база на шеќер и какао, 
— тутунски преработки, кибрит и прибор, 
— производи од домашна дејност и од уметнич-

ките занаети, 
— производи од гума, каучук и пластични маси 

за домаќинствата, 
— метална галантерија за кујнски и куќни по-

треби. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 160/65. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 176, страна 475 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1260/1 од 20-11-1965 година фир-
мата на Трговското претпријатие за промет со от-
падоци „Отпад" — Тетово во иднина се менува и 
ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало 
за отпадоци, тежински промет со сите видови фе-
лерични стоки и комисион „Универзал" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 144/65. (357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 117, страна 321 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Задружно лозарското претпријатие „Задругар" 
од село Ракотинци, бидејќи со решението на Собра-
нието на општината Кисела Вода — Скопје број 
475 од ЗО-ХИ-1964 година се припојува кон Прет-
пријатието „Четири патишта" од село Сопиште, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175/65. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 621, страна 581 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода - Скопје број 475 од 30-ХП-
1964 година кон Лозаро-овоштарското претпријатие 
„Четири патишта" од село Сопиште се припојува 
Задружно лозарското претпријатие „Задругар" од 
село Ракотинци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 176/65. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 232, страна 633 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општина-
та Титов Велес — Одделение за стопанство — Ти-
тов Велес број 03-13376/1-64 од 20-1-1965 година деј-
носта на Трговското претпријатие со индустриски 
и колонијални стоки на големо „Вардар" — Титов 
Велес во иднина се проширува и со вршење тргов-
ска дејност на големо и мало од следните трговски 
струки: 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 293, страна 1153, книга I е запишано 
следното: Околискиот осигурителен завод Тетово 
покрај досегашниот потписник директорот Месут 
Сулејмани ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат и новоназначените потписници: Трифу-
новски Васко, раководител на сметководството, Ни-
коловски Димко, раководител на службата цивил и 
разно, Ивановиќ Живомир, раководител на служ-
ба индустрија, и Спасеновски Никола, раководител 
на служба лица, сметано од 24-11-1965 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр. 136/65. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 208, страна 579 е запишано следното: 
Раде Стефановски, материјален книговодител, до-
сегашен потписник на Печатницата и книговезни-
цата „Напредок" — Тетово, му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на печатницата и книговез-
ницата е назначен Бошко Николовски, шеф на 
сметководството. Тој печатницата и книговезница -
та ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со 
стариот потписник директорот Александар Апостол-
ски, сметано од 30-1-1965 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 70/65. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 71, 
страна 283 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Собранието на општината Теарце број 305 
од 25-ХП-1964 година, решението на Собранието на 
општината Тетово број 01-114 од 1-И-1965 година 
и Собранието на општината Жеровјане број 04-5956/1 
од 22-ХП-1964 година кон Земјоделската задруга 
„Вардар" од село Брвеница се припојуваат: Земјо-
делската задруга „Прељубиште" од село Прељубиш-
те и Земјоделското стопанство „Шар" од село Же-
ровјане. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 121/65. (361) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 93, 
страна 373 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Земјоделската задруга „Пре-
љубиште" од село Прељубиште, Тетовско, бидејќи 
со одлуката на Собранието на општината Теарце 
број 305 од 25-ХИ-1964 година и решението на Оп-
штината Тетово број 01-114 од 1-П-1965 година е 
припоена кон Земјоделската задруга „Вардар" од 
село Брвеница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 122/65. (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 96, 
страна 389 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделското стопанство 
„Шар" од село Жеровјане, Тетовско, бидејќи со ре-
шението на Собранието на општината Жеровјане 
број 04-5956/1 од 22-ХИ-1964 година и решението 
на Собранието на општината Тетово број 01-114 од 
1-П-1965 година е припоено кон Земјоделската за-
друга „Вардар" од село Брвеница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 123/65. (363) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31-ХИ-1964 година, страна 7, реден број 4 е 
запишано следното: Петар Алексов Пехчевски, до-
сегашен директор на Трговското претпријатие „Тр-
гопромет" од Берово, е разрешен од должност. На 
негово место за директор е назначен Ефтим Алек-
сов Милчовски. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието бр. 01-327 од 19-Х-1964 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 157/64. (389) 

Загубениот штембил под назив: „Услужна ав-
томеханичарска работилница на Круме Николов-
ски" — Скопје", се огласува за неважен. (5664) 

Загубениот округли печат на Општата земјо-
делска задруга „Младост", с. Орел, Штипско, под 
назив: „Општа земјоделска задруга „Младост", с. 
Орел, Штипско", се огласува за неважен. (5895) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
ден 26-Х1-1964 година на страна 96, реден број 20 
е запишано следното: Земјоделската задруга „Бош-
ко Петров" од Злетово, е ставена под присилна 
управа. 

За принуден управник на задругата е назначен 
Војслав Димитровски. 

Уписот е извршен во регистарот на основа на 
решението на Собранието на општината Пробиштип 
број 01-2714/1 од 29-Х-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 156/64. (391) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 11-11-1965 година, страна 204, реден број 7 е за-
пишано следното: Рудникот за неметали „Спан-
чевски опалити" од Кочани, е ставен под принудна 
управа која ќе трае 6 (шест) месеци. 

Принуден управник е Симо Костадинов. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на Собранието на општината Кочани 
број 01-1029/1 од 29-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 29/65. (392) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот печат на Здравствената станица на 

Градежното претпријатие „Бетон" — Скопје под 
назив: „Градежно претпријатие „Бетон" — Здрав-
ствена станица — Скопје", се огласува за неважен. 

(5727; 
Загубениот округли печат под назив: „Електро" 

Македонија" — Деловница Гостивар, Дистрибутивно 
производен погон — Тетово", се огласува за нева-
жен. (5842) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Сообраќајна дозвола за возило марка ,,Пепел", 

рег. бр. ОХ — 10—28 на име Борис Малески, АТШ 
„Струга" Струга. (4863) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мите Г. Стојанов, с. Дрмени, Ресен. (4864) 

Свидетелство од II клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „К. Рацин" - Т. Велес на име Бојка 
Дакова, Т. Велес. (4865) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО -
Филијала — Гевгелија на име Тодор Ѓоргиев, с. 
Миравци, Гевгелија. (4866) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Неготино на име Горѓи Ј. Димитријев, Неготино. 

(4867) 
Воена книшка издадена од Отсекот за народна 

одбрана — Тетово на име Исан Реџеп Јусуфи, ул. 
„Ново Село" бр. 144, Тетово. " (4868) 

Здравствена легитимација на име Џафер Локи, 
ул. „Кавкаска" бр. 4, Тетово. (4869) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Сава Аврамовска, ул. „Бихачка" бр. 
5, Тетово. (4870) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение на 
име Межди Мурати, с. Теново, Тетово. (4871) 

Свидетелства за завршен IV клас и матура, из-
дадени од Индустриското училиште на име Дими-
трија Јорданов Давидоски, с. Печково, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 612, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Мелија Авзи, ул. „М. Че-
де Филипоски" бр. 150, Гостивар. (4873) 

Здравствена легитимација бр. 16245, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Јевда Спирова Јовческа, 
с. Здуње, Гостивар. (4874) 

Здравствена легитимација бр. 12286, издадена од 
КЗСО — Штип на име Горѓи Андонов Тунев, с. Три 
Чешми, Штип. (4875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Јован Дунгевски, с. Русиново, Берово. 

Здравствена легитимација на име Дафинка И. 
Димитрова, Делчево. (4877) 

Здравствена легитимација бр. 9905, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Борис Милош 
Ангелов, с. Пашаџиково, Кочани. (4878) 

Здравствена легитимација бр. 162218, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Берзат Р. Азизов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Ципушев, Скопје. (4880) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Абдураман Исеини, с. Балиндол, 
Гостивар. (4881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил Р. Алиевски, Скопје. (4882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хатиџе Садри, Скопје. (4883) 

Здравствена легитимација бр. 39811, издадена 
од ЗСО — Урошевац на име Кадрија Азизи, Скопје. 

(4884) 
Воена книшка издадена од Воени отсек — Ско-

пје на име Горѓи В. Ѓоргиевски, Скопје. (4885) 
Работна книшка бр. 1597, издадена^ од Кумано-

во на име Цветан Јована Стоилковиќ, с. Лопате, 
Куманово. (5132) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Томовска, Скопје. (4386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Мицевски, Скопје. (4887) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на ' име Илија Илиевски, Скопје. (4888) 

Здравствена легитимација на име Биљана Де-
санова, ул. „Кочани" бр 25, Битола. (4889) 

Здравствена легитимација бр. 9999, издадена од 
ЗСО — Битола на име Станка Милева, ул. „13" бр. 
6а, Битола. (4890) 

Здравствена легитимација бр. 18793, издадена од 
3 с о - Гостивар на име Шукри Калгури, ул. „Ба-
линдолска" бр. 23, Гостивар. (4891) 

Работна книшка бр. 655, издадена од Гостивар 
на име Калош Бекири, с. Србиново, Гостивар. 

(4892) 
Здравствена легитимација бр. 208, издадена од 

КЗСО — Штип на име Тодора Бојачева, с. Три Чеш-
ми, Штип. (4893) 

Здравствена легитимација на име Панза Петре 
Бобановска, с. Арачиново, Скопје. (4894) 

Свидетелство бр. 54/54 за завршено основно учи-
лиште, издадено од Основното училиште „Вук Ка-
раџин — Куманово на име Слободан Ранка Мадиќ, 
с. Опаје, Куманово. (4895) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО -
Куманово на име Станка Мамудовска, ул. „Доне Бо-
жинов" бр 30, Куманово. (4896) 

Здравствена легитимација бр. 6146, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Благоја 
Васков Давидовски, с. Дренак, Кр. Паланка. (4897) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Македонка Пер, ул. „Богдан Каракостов" бр. 63, 
Т. Велес. (4898) 

Дозвола за носење на ловечка пушка на име 
Јован Митов Каракабаков, с. Стојаково, Гевгелија. 

Здравствена легитимација бр. 24364, издадена од 
КЗСО — Филијала — Неготино на име Милица 
Нацева, ул. „Никола Петров" бр. 12, Неготино. 

Свидетелство бр. 20 на име Вукашин Николов-
ски, с. Челопек, Тетово. (4901) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Гостивар на име Насуф Ханџиу, ул. „В. Јованоски" 
бр. 25, Гостивар. (4902) 

Здравствена легитимација бр. 5781, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Вита Петруш 
Стоилова, с. Чешиново, Кочани. (4903) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување директор 

на Железничкото транспортно претпријатие — 
Скопје, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 29-ХП-1965 година, об-
јавува 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ 
за именување директор на Железничкото транспор-
тно претпријатие Скопје, што е објавен во „Служ-
бениот лист СФРЈ" бр. 43 од 22-1Х-1965 година, 
„Службен весник СРМ", „Политика", „Нова Маке-
донија" и „Железничко новине", Белград. 

Кандидатите треба да исполнуваат една од след-
ните групи услови: 

1) да имаат завршено технички (сообраќајна, 
машинска, градежна, електро-струка) или економ-
ски факултет, положен стручен испит и работен 
стаж од најмалку 10 години, од кои најмалку 5 го-
дини на раководни работни места; 

2) да имаат висока стручна спрема во една од 
гранките на железничката служба, со најмалку 21 
Година работен стаж во железничка служба; 

3) да имаат висока стручна спрема во технич-
ката (сообраќајна, машинска, градежна, електро-
струка) или економска струка и најмалку 20 години 
работен стаж, од кои најмалку 5 години на рако-
водни работни места во железничка служба. 

Пријавите за конкурс треба да содржат куса 
биографија за досегашната работа и докази за 
стручна спрема и работен стаж. 

Личен доход според Правилникот за расподел-
ба на личните доходи на работниците на админи-
страцијата на ЖТП — Скопје. 

На избраниот кандидат, кој нема стан во Скоп-
је, истиот ќе биде обезбеден. 

Пријавите да се праќаат на адреса: Железнич-
ко транспортно претпријатие Скопје — за Конкур-
сната комисија за именување директор. 

Продолжувањето на конкурсот трае 30 дена од 
денот кога ќе биде објавен во „Службениот лист 
СФРЈ". 

Кандидатите што своето учество во конкурсот 
го пријавиле во претходниот период на траењето 
на истиот, задржуваат право на избор под исти ус-
лови како и новопријавените кандидати. (1466) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и преизбор на наставници и асистенти за 
следните предмети: 

а) За по еден вонреден или редовен професор 
за следните предмети: 

— Крупно сточарство; 
— Лозарство; и 
— Земјоделско сметководство. 
б) За еден вонреден професор за предметот Хе-

мија. 
в) За по еден доцент? или вонреден професор за 

следните предмети: 
— Геодезија; 
— Наводнување; и 
— Агрохемија. 
г) За еден асистент за предметот Обработка и 

познавање на тутунската суровина. 
д) За преизбор на еден предавач за предметот 

Свињарство; и 
ѓ) За преизбор на два аси^тента за предметот 

Хемија. 
Кандидатите што се пријавуваат за наставници 

треба да ги исполнуваат условите од член 130, 131 и 
133 од Законот за високото школство во СР Маке-
донија. 

Крајниот рок за пријавување е 30 дена по обја-
вувањето на конкурсот, а во колку местата не се 
пополнат во определениот рок, конкурсот се про-
должува до нивното пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделсжо-шумарскиот факултет во Скопје. Кон 
Пријавата кандидатите треба да приложат: дипло-
ма и документи по член 31 од Законот за јавните 
службеници. Кандидатите јавни службеници под-
несуваат извод од службеничкиот лист. 



30 декември 1бб5 

Покрај пријавата треба да се достави кратка 
биографија, потврда од установата каде што е на 
служба дека нема материјални обврски спрема 
истата и дека може да се пријави На конкурсот, 
список на научните и стручните трудови и по едее1 
примерок од самите трудови. (1443) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ НА ШИПТАРСКА И 

ТУРСКА НАРОДНОСТ - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ 

У с л о в и : Висока школска наобразба со нај-
малку пет години работен стаж во театарски или 
сродни културно-уметнички установи, од кои три 
години на раководни места; 

Средно образование со најмалку десет години 
работен стаж во театарски или сродни културно-
уметнички установи, од кои пет години на рако-
водни работни места. 

Предност имаат афирмирани културни, јавни и 
други работници со соодветно искуство. 

Личниот доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи на Театарот. 

Молба со куса биографија и потребните доку-
менти: диплома за завршено образование, потврди 
За работен стаж, се доставуваат до Театарот. 

Конкурсот трае до 10 јануари 1966 год. (1439) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА УСТАНОВАТА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЦИН-

СКИ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 
1. Лекар специјалист по гинекологија и аку-

шерство — — — — — — — — — 1 
У с л о в и : 
1. Завршен медицински факултет со положел 

специјалистички испит. 
Плата според Правилникот за расподелба на 

личниот доход на работниците при Медицинскиот 
центар - Куманово. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
Се доставуваат до конкурсната комисија при Меди-
цинскиот центар — Куманово. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1441) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА 
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: ДИРЕКТОР 

на Заводот 
УСЛОВИ: 
1. Лекар специјалист по физикална медицина и 

(рехабилитација и работно искуство во специјал-
носта; 

'Бр. 43 - Стр. 1047 

2. Да поседува стручно-научни трудови од обла-
ста на физикалната медицина и рехабилитација. 

Пријавите со приложената документација, како 
и кратка биографија, се поднесуваат до конкурс-
ната комисија при Заводот за медицинска рехаби-
литација. 

Конкурсот трае еден месец по неговото објаву-
вање. (1442) 

Советот на работната заедница на Земјоделски-
от испитателен институт „Методи Митевски" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден асистент по фитопатологија во Отсекот по 
заштита на растенијата. 

Пријавите да се поднесуваат до Управата на 
Институтот со следните прилози: уверение за ус-
пех на факултетот, куса биографија, список на тру-
довите и по едбн примерок од истите во колку со 
такви располага. 

За горното работно место потребни се докумен-
ти од членот 31 од Законот за јавните службеници. 

Рок за пополнување на конкурсот е 15 дена од 
денот на објавувањето. (1438) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР ПРИ ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ 
ПРАШАЊА НА СР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување Директор на Заводот 

Покрај општите услови пропишани со закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има висока школска спрема: Филозофски 
факултет (социологија, филозофија, педагогија), 
правен или економски факултет или висока школа 
за политички науки; 

— да има најмалку пет години работно искус-
тво, да има способности за организација на работа-
та, како и познавање на проблематиката од областа 
на социјалната политика; 

— да се бавел со стручно-научна работа од об-
ласта на општествените науки. 

Личен доход според Правилникот за расподел-
бата на личните доходи на Заводот. 

Кон пријавата да се достави и кратка биогра-
фија, податоци за движење во службата и список 
на стручно-научните трудови. 

Конкурсот ќе трае месец дена по неговото об-
јавување. 

Молбите да се доставуваат на адреса: ЗАВОД 
ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА НА СРМ - СКОПЈЕ 
(пошт. фах 370) со назначување ЗА КОНКУРСНА 
КОМИСИЈА. (1483) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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СОДРЖИНА 
Страна 

409. Указ за прогласување на Законот за вод-
ниот придонес во 1966 година — — — 1017 
Закон за водниот придонес во 1966 година 1017 

410. Указ за прогласување на Законот за ис-
платување на привремена пензија однос-
но инвалиднина на југословенски др-
жавјани врз основа на правата здобиени 
кај странски носители на социјалното 
осигурување — — — — — — — 1018 
Закон за исплатување на привремена пен-
зија односно инвалиднина на југосло-
венски државјани врз основа на правата 
здобиени кај странски носители на со-
цијалното осигурување — — — — — 1018 

411. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за усло-
вите за обезбедување, користење и губење 
на заштитниот додаток на пензиите — — 1019 
Закон за измени и дополнувања на Зако-
нот за условите за обезбедување, корис-
тење и губење заштитен додаток на пен-
зиите — — — — — — — — — 

412. Указ за прогласување на Законот за опре-
делување гранки, групи односно подгрупи 
на дејности во кои може да се определи 
додатен придонес за здравственото осигу-
рување и за утврдување критериуми за 
височината на придонесот — — — — 1019 
Закон за определување гранки, групи од-
носно подгрупи на дејности во кои може 
да се определи додатен придонес за здрав-
ствено осигурување и за утврдување кри-
териуми Ја височината на придонесот 1020 

413. Указ за прогласување на Законот за про-
должување важноста на Законот за опре-
делување надоместок за потполно експро-
прирано селскостопанско и неплодно зем-
јиште во 1965 и во 1966 година — — — 1020 
Закон за продолжување важноста на За-
конот за определување надоместок за пот-
полно експроприрано селскостопанско и 
неплодно земјиште во 1965 и во 1966 год. 1020 

414. Одлука за разрешување и избирање чле-
нови на одбори на Соборот — — — — 1020 

415. Одлука за образување и именување Ре-
публички штаб за цивилна заштита — — 1020 

416. Одлука за избор на претседател на окру-
жен суд — — — — — — — — — 1021 

417. Одлука за определување состав на кон-
курсна комисија на ПТТ — Скопје — — 1021 

418. Одлука за разрешување од должноста за-
меник на Републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија — — — — — — 1021 

419. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стопата на основниот придонес за ин-
валидско и пензиско осигурување за пе-
риодот од 1966—1970 година — — — - 1022 

420. Одлука за стопата на основниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување 
за периодот од 1966—1970 година — — — 1022 

421. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за стопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за по-
кривање на зголемените обврски на инва-
лидското и пензиското осигурување, по-
ради сметањето на стажот на осигурува-
њето 90 зголемено траење и намалувањето 
на старосната граница за 1966 година — 1022 

422. Одлука за стопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување, 
поради сметањето на стажот на осигуру-
вањето, со зголемено траење и нама-

лувањето на старосната граница, за 1966 
година — — — — — — — — — 1022 

423. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за стопите на додатниот придонес за ин-
валидско и пензиско осигурување за по-
кривање на трошоците за инвалидско 
осигурување за 1966 година — — — — 1023 

424. Одлука за стопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за 
покривање на трошоците за инвалидско 
осигурување за 1966 година — — — — 1024 

425. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за стопата на придонесот за додаток 
на деца за 1966 година — — — — — 1026 

426. Одлука за стопата на придонесот за до-
даток на деца за 1966 година — — — 1026 

427. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за износот на придонесите за соци-
јално осигурување на лицата осигурени за 
случај на повреда или болест предизвика-
на со несреќа при работата и за случај 
на заболување од професионална болест 1026 

428. Одлука за износот на придонесите за 
социјално осигурување на лица осигурени 
само за случај на повреда или болест пре-
дизвикана со несреќа при работата и за 
случај на заболување од професионална 
болест — — — — — — — — — 1027 

429. Решение за распишување дополнителни 
избори за избор на пратеник на Републич-
киот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 1027 

430. Одлука за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 1027 

431. Одлука за определување на јавни па-
тишта од II и III ред — — — — — 1028 

432. Упатство за извршување на пописот на 
гробиштата и гробовите на борците — — 1028 

433. Одлука за височината на придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите 
на пензија и инвалиднина за 1966 година 1030 

434. Одлука за височината на придонесот за 
додаток на деца на уживателите на пен-
зија за 1966 година — — — — — — 1030 

435. Одлука за делот на основниот и додатниот 
придонес на фондот на инвалидското и 
и пензиското осигурување кој во 1966 
година им припаѓа на комуналните заед-
ници на име надоместок на фондовите 
на здравственото осигурување за трошо 
ците на професионалната рехабилита-
ција и запослувањето на инвалидите на 
трудот - - - - - - - - - 1030 

436. Одлука за висината на средствата што во 
1966 година задолжително ќе се издвоју-
ваат за сигурносна и валоризациона ре-
зерва на Фондот на инвалидското и пен-
зиското осигурување — — — — - 1031 

437. Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување на работници-
те во 1966 година — — — — — — 1031 

438. Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување на работни-
ците за 1966 година - — — - - — 1032 

439. Одлука за спроведување на задолжител-
ното здравствено реосигурување на зем-
јоделците за 1966 година — — — — 1032 

440. Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување на земјодел-
ците за 1966 година — — — — — — 1033 

441. Конкурс за условите и начинот под кои 
Стопанската банка на СР Македонија ќе 
дава кредити на стопанските организации 
од Дополнителните средства за заеднички 
резерви на стопанските организации — 1034 
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