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Врз основа на точка VII од Резолуцијата за 
спречување и отстранување на општествено ^ о п -
равданите социјални разлики („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието 
на СРM, на седницата одржана на 9 октомври 1972 
година, донесе 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНО НЕОПРАВДАНИТЕ 
СОЦИЈАЛНИ РАЗЛИКИ 

Извршниот совет, републичките органи на уп-
равата и органите и организациите што вршат ра-
боти од општ интерес за Републиката, во оствару-
вањето на Резолуцијата за спречување и отстра-
нување на општествено неоправданите социјални 
разлики, донесена од Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, ќе ги преземат особено 
следните мерки: 

Во областа на стопанскиот систем и 
стабилизационата политика 

1. Извршниот совет, во согласност со полити-
ката и ставовите на Собранието на СРМ, непосред-
но и преку меѓу републиките комитети на Сојуз-
ниот извршен совет, ќе иницира и ќе се застапува 
во органите на федерацијата за натамошно изгра-
дување и усовршување на стопанскиот систем и за 
такви решенија и мерки за остварување на сто-
панскиот систем и на стопанската политика кои 
ќе -спречат секакво продлабочување на економски-
те разлики, ќе обезбедат создавање на поизедна-
чени општествени услови за стопанисување и за 
стекнување на доход и ќе овозможат доследно 
остварување на уставните начела на единствениот 
југословенски пазар. 

Извршниот совет ќе се застапува, со мерките 
на стопанската политика и со законските решенија 
од надлежност на федерацијата во областа на ре-
жимот на цените, надворешно-трговскиот, девиз-
ниот, царинскиот, кредитно-монетарниот и даноч-
ниот систем, да се обезбедат подолгорочни стабилни 
услови за стопанисување, за отстранување на при-
чините за инфлаторните движења и за зафаќање 
на екстра-доходот и негово насочување кон ната-
мошно проширување и зајакнување на материјал-
ната основа на здружениот труд. 

Извршниот совет и републичките органи на 
управата, во рамките на своите надлежности, по-
себно ќе се ангажираат во Републиката доследно 
да се остварува стопанскиот систем и стопанската 
политика., 

2. Извршниот совет и републичките органи на 
управата ќе се ангажираат во Републиката целосно 
и доследно да се остварува стабилизационата по-
литика и во таа насока ќе ги преземат особено 
следните мерки: 

а) ќе настојуваат и ќе обезбедат да се оства-
рува строго и доследно одговорноста на сите кори-
сници на општествени средства заради неисполну-

вање на целите на стабилизационата политика во 
областа на финансирањето на инвестициите и на 
општата и личната потрошувачка; 

б) ќе го следат и периодично ќе го анализи-
раат движењето на цените и нивниот одраз врз 
животните трошоци, а преку надлежните репуб-
лички инспекциски органи ќе вршат редовна и 
систематска контрола на цените и непосредно ќе 
се грижат за ефикасна и целосна примена на каз-
нените мерки против прекршителите на прописите 
за цените; 

в) во соработка со Службата на општественото 
книговодство редовно ќе го следат и ќе го анали-
зираат остварувањето на мерките на стабилизацио-
ната политика насочени кон спречување на опште-
ствено ^оправданите социјални разлики; 

г) во согласност со Резолуцијата за општестве-
но-економската политика на СРМ во 1972 година, 
доследно ќе ги спроведуваат рестриктивните мер-
ки за задржување на нестопанските инвестиции на 
нивото од 1971 година; 

д) доследно ќе ги спроведуваат прописите за 
лимитирање на буџетската и фондовската потро-
шувачка во Републиката и ќе преземат конкретни 
мерки за селективно растоварување на стопанство-
то преку враќање на вишоците на приходите на 
буџетите и фондовите. 

3. Во областа на надворешно-трговската раз-
мена и девизното работење, Извршниот совет и 
надлежните републички органи ќе ги преземат 
следните мерки: 

а) Републичкиот секретаријат за економски од-
носи со странство, во соработка со Стопанската ко-
мора на Македонија, до крајот на оваа година ќе 
ги проучи и на Извршниот совет ќе му достави 
материјал за состојбата и проблемите во врска со 
организацијата и работењето на претставништвата 
во странство, на увозно-,извозните работни органи-
зации од Републиката и за профилот и квалифи-
кациите на запослените во претставништвата. 

. Извршниот совет по овој материјал ќе заземе 
ставови и ќе утврди односно ќе предложи насоки 
за неодложно преземање на мерки за отстранува-
ње на постојните слабости и недостатоци во оваа 
област, како и на злоупотребите каде што такви 
постојат; 

б) Извршниот совет периодично и систематски 
ќе ги следи работата и проблемите на претстав-
ништвата во странство и преку надлежните органи 
односно во соработка со Стопанската комора на 
Македонија и заинтересираните увозно-извозни 
работни организации, ќе се ангажира во презема-
њето на мерки за спречување на сите видови зло-
употреби во работата на претставништвата преку 
редовно и систематско следење и контрола на нив-
ната работа и ќе се застапува за сведување на 
претставништвата во реални рамки и за подобру-
вање на кадровската структура во нив; 

в) со цел да се спречат појавите на збогату-
вање и корупција по основ на неовластено заста-
пување ^ на странски фирми од страна на пое-
динци, ќе се преземат мерки за оневозможување на 
овие појави и за примена на утврдените санкции 
против неовластените застапници на странски 
фирми; 

г) надлежните инспекциски органи ќе вршат 
редовна и систематска контрола на девизното ра-
ботење во секоја работна организација и стриктно 
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ќе ги применуваат прописите за девизно работење, 
заради оневозможување и спречување на појавите 
на недомаќинско работење со девизните средства, 
лично збогатување и корупција, како и за. казну-
вање на прекршителите на прописите. 

4. Извршниот совет, покрај преземањето на на-
ведените мерки во областа на стопанскиот систем и 
на стопанската и стабилизационата политика, по-
себно ќе се застапува за доследно спроведување на 
сојузните уставни амандмани XXI и XXII односно 
амандманите XVIII и XIX на Уставот на СРМ, 
преку општествено договарање и самоуправно спо-
годување и преку други активности на организа-
циите на здружениот труд и нивните асоцијации, 
општините и надлежните републички органи и ор-
ганизации и ќе ги иницира и поттикнува нивните 
непосредни и заеднички активности во таа насока. 

Во областа на општественото насочување 
на распределбата на доходот 

и личните доходи 
1. Извршниот совет редовно и систематски ќе 

го следи и разгледува остварувањето на општестве-
ните договори и на самоуправните спогодби за на-
сочување на распределбата на доходот и личните 
доходи и ќе предлага односно ќе презема мерки за 
решавање на проблемите и за натамошно изграду-
вање и усовршување на критериумите и мерилата 
за распределба на доходот и личните доходи зара-
ди нивно усогласување со уставните начела за на-
градување според резултатите на трудот. 

2. Извршниот совет ќе се ангажира за дослед-
но спроведување на одредбите на општествените до-
говори и на самоуправните спогодби што се одне-
суваат на другите примања надвор од редовниот 
личен доход (прекувремена работа, дневници за 
службени патувања, надоместок за одвоен живот 
од семејството, теренски додаток и слично), за за-
јакнување на контролата на исплатата на овие при-
мања и за примена на предвидените санкции. 

Републичкиот секретаријат за труд редовно и 
систематски ќе го следи остварувањето на одред-
бите на општествените договори и самоуправните 
спогодби за овие примања и ќе иницира и поттик-
нува преземање на мерки во таа насока од страна 
на општините, организациите на здружениот труд 
и другите организации. 

3. Извршниот совет, преку надлежните инспек-
циски органи, до крајот на оваа година ќе се анга-
жира за покренување на постапка против лицата 
што извршиле злоупотреба во врска со исплатата 
односно со наплатата на примања надвор од редов-
ниот личен доход кои не се засновани врз пропи-
сите и општите акти на органите и организациите, 
а во наредниот период редовно ќе го следи ова 
прашање и ќе презема мерки за спречување на 
злоупотребите во оваа област. Покрај тоа, Изврш-
ниот совет ќе иницира ангажирање во оваа на-
сока и преземање на мерки во општините и во ор-
ганизациите на здружениот труд. 

4. Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија до крајот на ноември 1972 година, во до-
говор со соодветните органи на управата на дру-
гите републики и на покраините, ќе покрене ини-
цијатива пред надлежните сојузни органи за пре-
испитување на прописите со кои се регулирани ста-
тусот и начинот на ангажирање на трговските пат-
ници и накупците и системот на нивното награду-
вање, заради попрецизно уредување на овие пра-
шања односно заради ограничување вршењето на 
овие дејности, со цел да се оневозможи оствару-
вањето на несразмерно високи приходи по овој 
основ и да се спречат појавите на корумпирање на 
деловните партнери. 

5. Извршниот совет ќе ги иницира и ќе ги 
поттикнува активностите на организациите на здру-
жениот труд и нивните асоцијации, другите орга-
низации, општините и државните органи за до-
следна примена на начелата на Амандманот XX 
на Уставот на СРЖ и на општествените договори 
и самоуправните спогодби за насочување распре-
делбата на доходот и личните доходи. 

Во областа на работните односи 
и вработувањето 

1. Заради дестимулирање на хонорарната ра-
бота и работата по договор за дело, како и заради 
нивно сведување во општествено оправдани и не-
опходни рамки, Извршниот совет до крајот на но-
ември оваа година ќе предложи, преку изменување 
на соодветните закони, да се зголемат придонесите 
од личниот доход остварен по овој основ, како и 
да се услови вршењето на хонорарна работа со до-
бивање на согласност од органот на управувањето 
на организацијата односно од органот во кој ра-
ботникот е во редовен работен однос. 

2. Извршниот совет ќе предложи решенија кои 
треба да се уредат со Законот за работни односи, со 
кои ќе се оневозможи едновремено засновување на 
работен однос на едно лице со полно работно вре-
ме во две или повеќе организации или органи. 

Извршниот совет ќе предложи со овој закон 
иодецидно да се утврдат и статусот, правата и 
должностите од работниот однос на работниците 
што се на работа кај приватни работодатели. 

Републичкиот секретаријат за труд ќе ги проу-
чи состојбата и проблемите во врска со системот 
на работа по СИЦ и ќе предложи решенија за ре-
гулирање на статусот на работниците што работат 
по овој систем, нивните права и обврски, како и 
правата и обврските на работните организации што 
го применуваат овој систем. 

Предлогот на закон за работни односи Изврш-
ниот совет ќе го утврди и ќе му го упати на Со-
бранието најдоцна два месеци по донесувањето на 
сојузниот закон за работни односи. 

3. Извршниот совет1 редовно ќе ги следи и раз-
гледува состојбата и проблемите што произлегу-
ваат од безработноста и ќе предлага односно ќе 
презема мерки за нејзиното ублажување. 

За остварувањето на оваа задача, Републичкиот 
секретаријат за труд ќе подготви и до крајот на 
1972 година на Извршниот совет ќе му поднесе за 
разгледување материјали со предлози на мерки 
особено за: 

•— запомнување на лицата кои имаат стручна 
подготовка и за елиминирање на изворите што соз-
даваат суфицитарни стручни кадри, односно за 
усогласување на мрежата на образовните институ-
ции со потребите на стопанството и на општестве-
ните служби; 

— намалување на миграцијата од село во град, 
како и на миграцијата воопшто; 

— обезбедување на адекватна евиденција на 
безработните заради селективна политика при за-
помнувањето. 

4. Извршниот совет ќе ја следи и разгледува 
положбата на работниците кои од технолошки и 
економски причини во организациите на здруже-
ниот труд останале без работа и ќе предлага од-
носно ќе презема мерки за нивното запослување и 
за обезбедување на минимум социјална сигурност 
за време на привремената безработност. За оваа 
цел ќе се предложи со закон да се обезбедат сред-
ства за материјално обезбедување, стручно оспо-
собување и преквалификација заради нивното по-
брзо заполтување. 

Покрај тоа, Извршниот совет и надлежните ре-
публички органи на управата, во соработка со Сто-
панската комора на Македонија и општинските со-
бранија ќе се ангажираат, (Преку самоуправни спо-
годби и на друг начин, да се обезбедат средства и 
за финансирање на заболувањето на безработните 
кои прв пат бараат работа, а во согласност со по-
требите на организациите на здружениот труд и 
можностите на општествено-политичките заедници. 

Републичкиот секретаријат за труд ќе го из-
готви предлогот на овој закон до крајот на 1972 
година. 

5. Заради создавање на можност при заложу-
вањето во земјата и во странство, под еднакви ус-
лови првенство да имаат безработните со послаба 
материјална положба, Републичкиот секретаријат 
за труд, во соработка со Републичкиот завод за 
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зашијување, ќе се заложи до крајот на 1972 го-
дина во сите општини да бидат донесени опште-
ствени договори за запослување, со кои ќе се утвр-
дат критериуми за зажалувањето и обврските на 
организациите и органите за нивната доследна при-
мена. 

Со цел да се обезбеди доследна примена на ин-
ститутот конкурс, со закон ќе се утврдат построга 
санкции против оние што не ги почитуваат пропи-
сите на конкурсот и ќе се покрене иницијатива за 
донесување на општествен договор со кој ќе се 
утврди минимумот на стручна спрема за опреде-
лени раководни работни места што се од посебно 
значење и општествен интерес. 

Извршниот совет, преку надлежните . инспек-
циски органи, ќе се ангажира за доследна примена 
на прописите за вработување и за спречување на 
сите видови на злоупотреби, фамилијарност и ко-
рупција во оваа област. 

6. Со предлогот на закон за примање на при-
правници, што Републичкиот секретаријат ќе го 
изготви во октомври 1972 година, ќе се предложат 
решенија за подобрување статусот на приправни-
ците и критериуми за прием на приправници, кои 
ќе обезбедат натамошно подобрување на квалифи-
кационата структура на вработените и побрзо вра-
ботување на безработните кои имаат соодветна 
стручна спрема. Со законот ќе се предложат и со-
одветни санкции со цел да се обезбеди подоследна 
примена на неговите одредби. 

7. Извршниот совет, најдоцна до крајот на но-
ември оваа година, ќе му поднесе на Собранието 
на СРМ предлози на закони од областа на дејно-
стите со самостоен личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните, со кои ќе пред-
ложи решенија за условите, обемот и начинот на 
нивното вршење, контролата над вршењето на овие 
дејности и изедначувањето на обврските на граѓа-
ните што вршат вакви дејности со обврските на 
соодветните дејности во општествениот сектор, ка-
ко и за забрана односно ограничување на ангажи-
рањето на граѓани за продажба на производи на 
работни организации, за отстапување на деловни 
единици и простории на граѓани и за вршење на 
приватна дејност во областа на прометот. 

8. Извршниот совет, најдоцна до крајот на 1972 
година, ќе предложи изменување на постојните 
прописи за претпријатијата основани од група гра-
ѓани заради заострување на условите под кои мо-
жат да се основаат вакви претпријатија, ќе пред-
ложи да се предвиди мислење од Стопанската ко-
мора на Македонија за општествената оправданост 
на постоењето на секое претпријатие од ваков вид, 
како и да се забрани постоењето на вакви прет-
пријатија во областа на прометот. 

Во областа на прометот, уредувањето' и 
користењето на градежното земјиште 

За да се отстранат појавите на неоправдано 
збогатување во областа на прометот, уредувањето 
и користењето на градежното земјиште, Извршниот 
совет ќе ги преземе следните мерки: 

1. Со претстојното изменување на Законот за 
определување и првенствено право на користење 
на градежното земјиште ќе се предложат решенија 
со кои ќе се оневозможи продажбата на првенстве-
ното право на користење на градежно земјиште. 

Извршниот совет ќе му го поднесе предлогот 
на овој закон на Собранието до крајот на октом-
ври 1972. година. 

2. До крајот на октомври оваа година ќе се 
преиспитаат постојните одредби на Законот за екс-
пропријација во поглед на утврдувањето на пра-
вичен надоместок и ќе се предложи преку соод-
ветни изменувања во него ^определено да се утвр-
дат елементите на правичниот надоместок, како и 
да се отстранат недостатоците во постапката за 
утврдување на надоместокот, при што ќе му се 
даде неопределено место на јавниот правобранител 
во постапката за утврдување на надоместокот. 

3. Со цел да се спречат шпекулациите и збога-
тувањето, со измените на Законот за урбанистич-

кото и просторното планирање ќе се предложат ре-
шенија за создавање на основи општините да мо-
жат, врз основа на урбанистичкиот односно про-
сторниот план, или, ако таков нема, со посебна 
одлука да забранат (на определени подрачја (зем-
јишта во непосредна близина во градежниот дел 
на градовите, одделни туристички локалитети и 
места за одмор и рекреација) секаков или опреде-
лен вид на градба. 

Извршниот совет ќе му го поднесе на Собра-
нието предлогот на овој закон до крајот на ноем-
ври 1972 година. 

4. Извршниот совет, до крајот на ноември 1972 
година, ќе покрене иницијатива за изменување на 
сојузниот Закон за промет на земјиште и згради 
заради создавање на основи да може со републич-
ки закон: 

а) да се утврди привремена забрана на промет 
на земјиште кога претстои негова пренамена во 
градежно земјиште; 

б) да се конституира првенствено право на оп-
штините на купување на земјиште на кое со ур-
банистичкиот односно просторниот план или со по-
себна одлука на општината е утврден посебен ре-
жим на користење (забрана на градење на објекти 
во определени зони, земјиште наменето за пошу-
мување или за одмор и рекреација и ел.); 

в) да може во определени случаи да се огра-
ничи прометот на земјоделско земјиште меѓу зем-
јоделци и ^земјоделци. 

5. Во соработка со општинските собранија и 
нивните надлежни органи, Извршниот совет преку 
надлежните републички органи ќе настојува: 

а) да се донесат поблиски прописи за примена 
на урбанистичките планови за да се спречат поја-
вите на корупција, да се обезбеди поголема правна 
сигурност на граѓаните во реализацијата на поли-
тиката утврдена со урбанистичките планови и да 
се спречи можноста за арбитрерно одлучување на 
органите на општинските собранија; 

б) да се разработи целосно земјишната поли-
тика и да се донесат програми за уредување и ко-
ристење на градежното земјиште во градовите и 
населбите од градски карактер, преку кои ќе се 
обезбеди покривање на реалните трошоци за под-
готвување и уредување на градежното земјиште, 
а преку соодветни инструменти да се обезбеди за-
фаќање на градската рента. 

По прашањата од оваа област што се однесу-
ваат и на општините, Извршниот совет до крајот 
на 1972 година ќе организира советување со соод-
ветните органи на општините со цел заеднички да 
се разгледаат проблемите и да се обезбеди усогла-
сена активност во нивното реализирање. 

Во областа на користењето, изградбата и 
прометот на станбени згради, станови 

и деловни простории 
За да се отстранат појавите на неоправдано 

збогатување во областа , на користењето, изградбата 
и прометот на станбени згради, станови и деловни 
простории, Извршниот совет ќе ги преземе особено 
следните мерки: / 

1. До крајот на ноември оваа година ќе покрене 
иницијатива кај надлежните сојузни органи да се 
преиспита оправданоста на законски утврдениот 
максимум на станови и семејни станбени згради 
што граѓаните можат да ги имаат во лична соп-
ственост за задоволување на личните и семејните 
потреби. 

2. Со Законот за станбените односи, чиј предлог 
Извршниот совет ќе му го поднесе на Собранието 
до крајот на ноември 1972 година, ќе се предложи 
да се изгради таков систем на односи во оваа об-
ласт, со кој ќе се оневозможат злоупотребите на 
станарското право, стекнувањето на неоправдана 
имотна корист, а особено да се оневозможат поја-
вите на: 

— користење на општествен стан при поседу-
вање на стан во лична сопственост во местото на 
живеење; 
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— продажба на станарско право, кое треба да 
се оквалификува како кривично дело; 

— изигрување на правото на замена на стан. 
> Освен тоа, Извршниот совет ќе предложи со 

овој закон да се создадат законски основи за оп-
штините да можат да ја утврдуваат најголемата 
висина на станарините за становите и станбените 
згради што се издаваат под слободен закуп, како 
и неопределено да се утврди поимот на викенд 
куќа, односно се она што не спаѓа во викенд-куќа 
да се оквалификува како стан. 

. 3. Извршниот совет ќе предложи со Законот за 
издвојување и насочување на средствата за стан-
бена изградба да се утврдат основи за: 

— селективна кредитна политика на ниво на 
работна организација и општина, вклучувајќи ги 
тука и банкарските средства наменети за станбена 
изградба; 

— позабрзано решавање на нерешените стан-
бени проблеми на работниците со ниски приходи 
преку создавање на фонд на солидарност на ниво 
на секоја општина; 

— воведување на диференцирано субвенцио-
нирање на станарините за работниците со ниски 
приходи по член на семејство; 

— преку системот за издвојување и насочување 
на средствата за станбена изградба и посебно пре-
ку општествените договори ќе се предложи да се 
утврдат елементи со кои ќе се оневозможи кори-
стење на општествено поволни кредити од банкар-
ските средства и од средствата на работните орга-
низации за станбена изградба од лица кои имаат 
стан во лична сопственост, а кој, според мерилата 
утврдени со општествениот договор, одговара на 
личните и семејните потреби и за изградба на ви-
кенд-куќи или вили за одмор, а кредитирањето со 
општествено поволни .кредити да се врши до оп-
ределен стандард на станбен простор утврден со 
општествен договор на ниво на 'Општина, со задол-
жителна партиципација на лични средства, во за-
висност од материјалната состојба на секој кори-
сник на овие кредити. 

4. Републичкиот завод; за урбанизам,, станбени 
и комунални прашања до крајот на 1972 година ќе 
ја проучи можноста и ќе предложи решенија за 
плаќање на надоместок за уредување на градеж-
ното земјиште во случаите кога се продава стан-
бена зграда или стан за кои при изградбата не бил 
платен таков надоместок. 

5. Извршниот совет и (надлежните републички 
органи на управата ќе се ангажираат за доследно 
спроведување на Законот за национализација во 
поглед на деловните простории и згради и за ели-, 
минирање на можноста да се градат деловни про-
стории во лична сопственост спротивно на законот. 
Покрај тоа, Извршниот совет ќе предложи со за-
кон да се утврди дека во случаите кога со урба-
нистичкиот план е предвидено во станбена .зграда 
во лична сопственост да се градат и деловни про-
стории, нив ќе можат да ги градат само општини-
те или работните организации што ќе ги определи 
општината. Исто така, ќе се предложи со закон да 
се определи дека деловни простории во лична соп-
ственост можат да се издаваат под наем само пре-
ку овластени работни организации. 

Предлозите на закони од оваа област Извршниот 
совет ќе му ги поднесе на Собранието во ноември 
1972 година. 

Во областа на даночната политика 
Во оваа област, со цел да се спречат опште-

ствено неоправданото социјални разлики, Изврш-
ниот совет и републичките органи на управата ќе 
ги преземат следниве мерки: 

1. Со Предлогот на закон за оданочување на 
граѓаните што треба да се донесе до крајот на оваа 
година, е предложено: 

— да се напушти досегашниот начин на одано-
чување на граѓаните преку утврдување на паушал-
на основица и да се премине на систем на реално 

утврдување на оеновиците и обврските на само-
стојните занаетчии и на другите стопански деј-
ности; 

— поостро да се оданочуваат занаетчиите и 
лицата што вршат други стопански дејности, а кои 
остваруваат приходи над просекот на личните до-
ходи на работниците во општината; 

— да се заострат казнените мерки за неводење 
на работни книги, не пријавување на дејноста од-
носно приходите, неплаќање на даноците и слично; 

— да се утврдат повисоки стапки за оданочу-
вање на катастарскиот приход од земјоделството 
на обврзници на кои земјоделството не им е ос-
новно занимање, во споредба со стапките за ода-
ночување на приходот на земјоделските произво-
дители; 

— да се прошири бројот на органите и органи-
зациите што ќе имаат право и обврска да покре-
нуваат иницијатива за испитување потеклото на 
имотот на граѓаните, а со одредбите за доказната 
постапка да се овозможи испитувањето на потек-
лото на имотот да стане редовна и ефикасна функ-
ција на надлежните органи; 

— да се воведе прогресивно и диференцирано 
оданочување на станбените и деловните простории; 

— да се прошират постојните даночни ослобо-
дувања и олеснувања на земјоделците со пониски 
приходи по член на домаќинството, особено на оние 
што живеат во ридско-иланинските подрачја; 

— да се воведе данок на станбени згради и 
станови, со што ќе се укине досегашното даночно 
ослободување на нов оно дигнатите станбени згради 
за 25 години, а да се даде можност на општините 
да ги ослободат од плаќање на данок станбените 
згради и становите во кои живеат сопствениците со 
своето, семејство, под условите што ќе ги утврдат 
општините. 

Покрај тоа, Извршниот совет и надлежните ре-
публички органи на управата посебно ќе се анга-
жираат и ќе иницираат покренување на постапка 
од страна на надлежните органи на испитување по-
теклото на имотот во случаите кога постои осно-
вано сомневање дека одделни лица во претходниот 
период на незаконски начин се стекнале со значи-
телна имотна корист и ќе се залагаат за редовно 
и систематско ангажирање на надлежните органи 
во таа насока. 

2. Со Законот за републичките даноци, кој исто 
така треба да биде донесен до крајот на годинава, 
ќе се предложи зголемување на стапките на дано-
кот на примањата од продолжена работа (хоно-
рари) и за примањата од работен однос на ужи-
вателите на пензии. 

3. Ќе се ангажираат за доследна и целосна при-
мена во општините на Законот за данокот на про-
мет на недвижности и права, а особено на новите 
решенија утврдени со овој закон, со кои е пред-
видено: 

— зафаќање, преку данокот на промет, на дел 
од пазарната цена која се реализира при продаж-
бата на станбени згради, станови, работни просто-
рии, градежни земјишта и земјоделски земјишта, 
чија пазарна вредност односно цена е зголемена 
како резултат на општествени инвестициони вло-
жувања во изградбата на улици и други комунал-
ни објекти во градовите и во туристичките места, 
во изградбата на патишта и мелиоративни објекти 
во земјоделството, како и поради проширување на 
потесниот градежен реон во градовите; 

— заради елиминирање на можноста да се од-
бегнува плаќањето на данок по високи прогре-
сивни стапки преку фиктивно продавање на имо-
тот на повеќе купувачи, данокот да се пресметува 
и плаќа по реализираната пазаришна цена од 
квадратен метар и по прогресивни стапки; 

— општините да можат со свои прописи да 
утврдат осетно повисоки даночни стапки за купо-
продажбите извршени во покус период од 5 години 
од времето на изградбата односно купувањето на 
тој имот. 
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4. Со Предлогот на закон за организација и 
финансирање на службите за приходи, со цел да 
се обезбеди доследно спроведување на законите од 
областа на даноците што се од општ интерес на 
заедницата, ќе се предложи: 

— распределбата на посебните средства што ги 
добиваат општинските управи за приходи да се 
услови со давање на согласност од страна на Ре-
публичкиот секретаријат за финансии, во зависност 
од постигнатите резултати во наплатата и од реал-
ното утврдување на основиците за оданочување; 

— да се утврдат поголеми овластувања на Ре-
публичкиот секретаријат за финансии за презе-
мање на мерки поради недоследно спроведување на 
законските прописи од страна на општинските уп-
рави за приходи, аналогно на овластувањата на 
Службата на општественото книговодство. 

5. До крајот на ноември 1972 година ќе се из-
готви предлог на закон за оданочување на дохо-
дот на организациите на здружениот труд, со кој 
ќе се предложат системски решенија, кои треба да 
овозможат: 

— реализација на начелото за учество на ра-
ботните организации во финансирањето на општи-
те општествени и на заедничките потреби сраз-
мерно со економската сила односно со остварениот 
доход; 

— определено изедначување на условите за сто-
панисување на организациите на здружениот труд 
и намалување на општествено ^оправданите раз-
лики во стекнувањето на доход; 

— намалување на обврските спрема општестве-
ната заедница и интересните заедници на трудр-
интензивните работни организации, а соодветно 
зголемување на овие обврски на поакумулативните 
работни организации. 

Во областа на образованието 
и воспитувањето 

Извршниот совет и надлежните републички ор-
гани и организации ќе ги преземат следните мер-
ки .во оваа област: 

1. Републичкиот секретаријат за образование и 
наука до март 1973 година ќе ја проучи сегашната 
состојба и условите за сместување на децата во 
предучилишните установи и врз основа на тоа ќе 
предложи мерки за координирање на активностите 
на сите заинтересирани фактори заради создавање 
на поизедначени услови за поголем опфат на де-
цата од семејствата со пониски примања. 

2. Републичкиот секретаријат за образование и 
наука до крајот на ноември оваа година ќе го про-
учи прашањето за изедначување на условите на 
основното образование и на воспитувањето во Ре-
публиката и ќе предложи мерки за остварување на 
оваа задача. 

3. Републичкиот секретаријат за образование и 
наука, во соработка со општините, до крајот на 
мај 1973 година, ќе предложи соодветни мерки и 
акции за сведување во реални рамки на трошоците 
за школување и за полагање на испити, како и за 
спречување на појавите на неосновано наплатување 
школарина за упис во одделни училишта, со цел 
да се создадат еднакви услови за воспитување и 
образование на сите деца и младинци без оглед на 
нивната материјална положба. 

4. До крајот на 1972 година ќе иницираат оп-
штествено договарање меѓу општините и работните 
организации за издвојување на средства во посе-
бен фонд за кредитирање и стипендирање на уче-
ниците од средните училишта, пред се, на оние 
деца чии родители остваруваат пониски доходи. 

5. Во областа на студентскиот стандард, до кра-
јот на оваа година ќе се преземат мерки за про-
ширување и подобрување на капацитетите за сме-
стување на студентите и за изменување на си-
стемот на кредитирање и стипендирање на студен-
тите, со цел да се утврдат поадекватни критериу-
ми за диференцирано кредитирање и стипендира-
ње, во зависност од материјалната состојба на сту-
дентите, нивниот успех и др. 

Во областа на здравството, детската заштита 
и пензиското осигурување 

Извршниот совет и надлежните републички ор-
гани, во оваа област ќе пи преземат следните 
мерки: 

1. Ќе предложат, преку изменување и допол-
нување на постојните прописи, да се создадат по-
поволни општествени услови за натамошно инте-
грирање на здравствената дејност и на здравстве-
ното осигурување на ниво на Републиката, заради 
побрзо изедначување обемот на правата на осигу-
рениците односно на сите граѓани во Републиката 
и ќе ги иницираат и поттикнуваат напорите на 
здравствените работни организации и на општините 
во оваа насока. 

2. Со цел да се обезбеди натамошно подобрува-
ње на здравствената заштита на населението, ќе 
се ангажираат за доследно и целосно спроведува-
ње на Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и за постојано проширување на 
правата на населението по основ на задолжител-
ните видови на здравствена заштита. 

3. Ќе се залагаат за претходно проучување на 
ефектите од воведувањето на партиципација на 
осигурениците за користењето на здравствена за-
штита, како и за диференцирана партиципација на 
осигурениците, во зависност од нивната материјал-
на состојба. 

4. Ќе покренуваат иницијативи и ќе ги поддр-
жуваат напорите на општините, работните органи-
зации и заедниците за непосредна детска заштита 
за натамошен развој на детската заштита преку 
изградба на детски установи, како и за обезбеду-
вање на средства за таа намена преку општествено 
договарање и самоуправно спогодување на заинте-
ресираните органи и организации, врз начелата на 
заемност и солидарност, заради изедначување на 
условите за користење на објектите за дневен пре-
стој, исхрана и рекреација на децата,^ со искори-
стување на сите можности, вклучувајќи го и ди-
ференцираниот пристап во плаќањето од страна 
на родителите. 

5. Ќе се предложи, преку изменување и допол-
нување на Законот за социјална заштита, да се ут-
врдат решенија за подобрување на положбата на 
одделни категории на деца, пред се, на децата без 
родителска грижа и децата тешко психички и фи-
зички оштетени, како и на слепите лица и жрт-
вите на фашистичкиот терор. 

Предлогот на овој закон Извршниот совет ќе му 
го поднесе на Собранието до крајот на јануари 1973 
година. 

6. Со Законот за пензиско и инвалидско осигу-
рување, кој ќе му биде доставен на Собранието во 
октомври 1972 година, 'ќе се предложат решенија 
за утврдување на најниските пензии и инвалид-
нини на ниво кое им гарантира социјална сигур-
ност и стабилност на корисниците на таквите пен-
зии и инвалиднини и за усогласување на пензиите 
со економските движења, како и мерки за поорга-
низирано запослување на инвалидизираните лица. 

II 
1. Извршниот совет ќе му посвети посебно вни-

мание на организационо^ и кадровског зајакну-
вање на правосудните органи и на нивното мате-
ријално опремување, со цел тие непотполно да се 
оспособат за поцелосно и поефикасно извршување 
на своите задачи. 

Извршниот совет овие прашања ќе ги претре-
сува систематски и на Собранието ќе му предлага 
соодветни мерки. 

Републичкиот секретаријат за правосудство, во 
договор со републичките правосудни органи, до 
крајот на октомври оваа година ќе утврди посебна 
програма за активноста на судовите, јавните обви-
нителства и јавните правобранителства во врска со 
преземањето на мерки против носителите на оп-
штествено не оправданите социјални разлики. 
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2. Извршниот совет ќе преземе мерки за кад-
ровско зајакнување и материјално опремување на 
инспекциските служби во Републиката заради нив-
но оспособување за поефикасно дејствување во 
спречувањето и сузбивањето на појавите што при-
донесуваат да се создаваат општествено неоправ-
дани социјални разлики и во примената на пропи-
сите и санкциите предвидени со нив. 

3. Извршниот совет, исто така, ќе преземе мер-
ки за натамошно оспособување на органите за вна-
трешни работи за поефикасно откривање на кри-
вичните дела преку кои се создаваат општествено 
неоправдани социјални разлики. 

4. Извршниот совет и републичките органи на 
управата ќе иницираат натамошно развивање и за-
јакнување на внатрешната контрола во организа-
циите на здружениот труд, како еден од мошне 
значајните превентивни фактори за отстранување 
и спречување на недозволените појави во управу-
вањето и располагањето со општествените средства. 

III 
1. Покрај мерките утврдени со оваа програма, 

Извршниот совет и републичките органи на упра-
вата, во рамките на своите надлежности утврдени 
со Уставот и со законите, при изготвувањето од-
носно утврдувањето на предлозите на закони пред-
видени со Програмата за законодавната дејност на 
Републиката во остварувањето на уставните аманд-
мани и во редовната законодавна дејност, ќе пред-
лагаат решенија за спречување и отстранување на 
општествено ^оправданите социјални разлики и 
за таа цел ќе преземаат односно ќе предлагаат и 
други мерки и активности. 

При ова, ќе се предложи повратно дејство на 
одделни одредби на соодветните закони во обла-
стите во кои односите биле уредени врз принци-
пите од Резолуцијата, но кои биле злоупотребени 
со неправилна интерпретација, што услови опште-
ствено недопустливо морално однесување на пое-
динци. 

2. Во остварувањето на своите задачи утврдени 
со Резолуцијата и со оваа акциона програма, Из-
вршниот совет и републичките органи на управата 
ќе соработуваат и ќе. ги координираат своите ак-
тивности со општествено-политичките организации, 
Стопанската комора на Македонија, општинските 
собранија, организациите на здружениот труд и 
нивните асоцијации и со здруженијата и ќе покре-
нуваат иницијативи за заедничко дејствување во 
спречувањето и сузбивањето на општествено неоп-

• равданите социјални разлики. 
3. Извршниот совет и републичките органи на 

управата ќе ги следат активностите во општините 
и во организациите на здружениот труд за извр-
шување на задачите од Резолуцијата хпто се во 
нивна надлежност и ќе го иницираат и поттикну-
ваат нивното дејствување и преземање на мерки 
од нивните органи за спречување и отстранување 
на општествено ^оправданите социјални разлики. 

IV 

Оваа акциона програма ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке--
допија". 

Бр. 12-2527/1 
Октомври 1972 по дина 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ковите Богоев, е. р. 

356. 
Врз основа на член 53 став 4 од Законот за ор-

ганизацијата и подготовките на народната одбрана 
(„Службен весник на СРМ", бр. 6/72), републичкиот 
секретар за народна одбрана ја донесува следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 
I. Со програмата за обука за одбрана и заштита 

на населението, населението се запознава со нај-
важните карактеристики на современите нападни 
средства, средствата за лична и колективна заш-
тита и се здобива со потребни знаења за спрове-
дување .на основните мерки за заштита и со по-
стапките за отстранување на последиците предиз-
викани од воени дејствија и елементарни несреќи 
и други општи опасности. 

Програмата за обука на населението се состои 
од следните теми: 

Број 
нате- Назив на темата 
мата 

1. Народна одбрана и цивилна заштита: 
— Улога, задачи и организација на територи-

ј ал ната одбрана и цивилната заштита во 
мир и војна. 

2. Нуклеарни, биолошки и хемиски нападни 
средства: 
— Основни карактеристики на НБХ нападни 

средства, начин на употреба, непосредни и 
посредни последици врз луѓето, добитокот, 
објектите, храната и водата: Мерки за за-
штита од овие средства. 

3. Класични нападни средства: 
— Видови на разорни и запалителни класич-

ни нападни средства и начин на употреба. 
Мерки за заштита од истите. 

4. Мирновременски причини за масовни несреќи: 
— Земјотреси, поплави, пожари, сообраќајни 

несреќи, несреќи во рударските, индустри-
ските и други објекти. 

5о Психолошка војна: 
— Карактеристики на психолошката војна; 
— Методи и начини на психолошко-политич-

ко делување врз цивилното население; 
— Општествено психички последици (паника, 

страв и ел.); 
— Начин и средства за одбрана против пси-

холошка војна. 
6. Извидување, известување и тревога: 

—• Начин и постапка за извидување и изве-
стување на одредени опасности и после-
дици; 

— Средства и знаци за тревога: начин и по-
стапка на граѓаните на знаците за тревога. 

7. Евакуација (дисперзија) и засолнување на 
цивилното население: 
— Цел и значење на' евакуацијата, постапка 

на граѓаните при евакуацијата; 
— Видови на засолништа, начинот на нивното 

користење и постапка за време на престој 
во истите. 

8. Спасување од урнатини и поплави: 
—• Однос, постапка и мерки на загрозените 

во урнатини, поплави и други опасности со 
цел за самоспасување; 

— Начин и постапка при спасување од ур-
натини и поплави. Прирачни и стандардни 
средства за спасување — начин на упо-
треба. 

9. Техничка заштита: 
— Начин и средства за затемнување на стан-

бени, јавни и други згради и објекти; мо-
торни возила и други превозни средства; 

— Распознавање и постапка со пронајдени 
неексплодирани убојни средства. 
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10. Основи на прва медицинска помош: 
— Установување положбата на повредено ли-

це и први мерки; 
— Видови на преврзочен материјал и негова 

употреба; 
— Видови на рани, крвавења, шок, краш и 

бласт синдром, постапка и мерки; 
— Повреди: на коски и зглобови и имобили-

зација; 
— Повреди кои причинуваат несвест и пре-

чат на работата на срцето и дишењето; 
оживување (реанимација): уста во уста, 

уста на нос и по методот Хелгер—Нилсен; 
— Масовни труења со храна, лекови, инсек-

тициди и хемиски средства; повреди од 
топлота и студ, електрика и давење; 

'— Прва помош при контаминација со РХБ 
средства; 

— Организација на прва помош кај масовни 
повреди, евакуација и транспорт на повре-
дени; 

— Укажување прва помош на повреден до-
биток. 

11. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита: 
— Средства за лична РХБ заштита и начин 

на нивно користење; 
— Заштита на прехранбени продукти, вода, 

станбени и други простории; 
— РХБ деконтаминација: начини и средства 

за самодеконтаминација и деконтаминација 
на луѓе, облека, храна, вода и простории; 

— Заштита и деконтаминација на добиток и 
добиточна храна; 

— Постапка при престој во контаминирани 
простории. 

12. Противпожарна заштита: 
— Причини за настанок на пожари, спрове-

дување на превентивни мерки; 
— Опрема и средства за гаснење на почетни 

пожари. 

Републички секретар 
за народна одбрана, 

Методија Стефановски, е. р. 

357. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за 

организација и подготовките на народната одбрана 
(„Службен весник на СРМ", бр. 6/72), републичкиот 
секретар за народна одбрана ја донесува следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОПШТИОТ ДЕЛ НА ОБУКАТА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ ВО ВОЈНА 
НА РАБОТНИЦИТЕ РАСПОРЕДЕНИ ВО: 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВО ОП-
ШТИНСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
И ВО РАКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ОП-

ШТЕСТВЕНО-ПО ЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Општиот дел од програмата за обука на ра-
ботните луѓе опфаќа тематика која задолжително 
се изведува со сите работни луѓе распоредени во: 
организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации, општинските и републичките органи и 
раководните органи на општествено-политичките 
организации. 

Со општиот дел од програмата работните луѓе 
се запознаваат« со: основните карактеристики на 
современата војна, правата и должностите спрема 
народната одбрана и со организацијата на спрове-
дувањето на подготовките. 

Општиот дел од програмата се состои од след-
ните теми; 

Број 
на те- Назив на темата 
мата 

1. Основни карактеристики на современата војна: 
— Причини за војна во современи услови (не-

рамномерен развиток на земјите, остатоци 
на колонијализмот и неоколонијализмот, 
идеолошки спротивности, политика од по-
зиција на сила, блоковска групација и др.); 

— Влијание на современите борбени средства 
на војната — нуклеарни, биолошки и хе-
миски; ракетни, електронски и конвенцио-
нални средства; 

— Можни видови на војна: студена, локална 
и светска војна; 

— Битни карактеристики на физиономијата 
на евентуалната војна: изненадување, ма-
совна употреба на борбени средства и 
можности за одбрана и заштита во услови 
на современа војна. 
Време 1 час. 

2. Основни принципи на општонародната од-
брана: 
— Принципи на нашата надворешна поли-

тика и ставот на Југославија спрема вој-
ните; 

— Основни карактеристики на концепцијата, 
за општонародна одбрана на СФРЈ; 

—• Појдовна основа на концепцијата за ОНО; 
— Општи начела на подготовките за: водење 

на ОНО; 
— Местото и улогата на општествено-поли-

тичките заедници, општествено-политички-
те организации и други организации спре-
ма народната одбрана. 
Време 2 часа. 

3. Права и должности спрема НО н а ' опште-
ствено-нолитичките, месните и интересните 
заедници и другите организации: 
—- Надлежности на Федерацијата, Републи-

ката и општината и нивните органи во 
• остварување и спроведување на полити-

ката и подготовките на народната одбрана; 
— Надлежности на сојузните, републичките 

и општинските органи на управата и со-
ветите за народна одбрана во врска со 
подготовките за НО; 

— Права и должности на месните заедници 
во врска со организирањето и подготвува-
њето на народната одбрана; 

— Правата и должностите на организациите 
на здружениот труд и другите организа-
ции во поглед на производството и обез-
бедување на материјални средства за по-
требите на НО; 

— Должности на научно-истражувачките ин-
ституции спрема народната одбрана. 
Време 2 часа. 

4. Организација и спроведување подготовки за 
работа во воени услови на државните органи, 
стопанството и општествените дејности: 
— Место, улога и задачи на органите на 

власта и управата во спроведувањето на 
работите на народната одбрана; 

— Процена на можностите и условите за ра-
бота во војна на стопанството и опште-
ствените дејности и суштината на подго-. 
товките во области што се од посебен ин-
терес за народната одбрана (производство, 
снабдување, сообраќај,, здравствена служ-
ба и др.); 

— Согледување на потребите на сите струк-
тури на ОНО и определување приоритет 
на задачите и усогласеноста помеѓу извр-
шителите. , 
Време 3 часа. 



Стр. 82,0 — Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 ноември 1972 

5. Мерки и подготовки за извршување на воена 
и граѓанска мобилизација: 
— Општо за мобилизацијата — цел, видови 

на мобилизација, прогласување и пренесу-
вање на наредбата за мобилизација, орга-
ни и организации кои ја спроведуваат мо-
билизацијата, план за развој; 

— Мерки и подготовки во случај на непо-
средна воена опасност: кога се преземаат 
мерки за готовност, кој ги пропишува, ка-
ко се спроведуваат и што се обезбедува со 
истите; 

— Евиденција и пополна на вооружените еди-
ници со воени обврзници, добиток, возила 
и други материјални средства; 

— Евиденција и распоред на луѓе и матери-
јални средства за потребите на цивилниот 
сектор; 

— Извршување на мобилизација; 
— Место и значење на планот за мобилиза-

ција: .содржина и начин на изработка и 
одржување на планот во ажурна состојба; 
ракување, чување и примопредавање на 
планот. 
Време 3 часа. 

6. Планови за народна одбрана: 
— Општ поим за планови; 
— Принципи и начела за изработка на пла-

новите; 
— Содржина и намена на плановите; 
— Ракување, ажурирање и чување на пла-

новите. 
Време 2 часа. 

Републички секретар 
за народна одбрана, 

Методија Стефановски, е. р. 

358. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и подготовките на народната одбрана 
(„Службен весник на СРМ", бр. 6/72), Републич-
киот штаб за цивилна заштита ја донесува след-
ната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОБУКА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЦИВИЛНАТА 

ЗАШТИТА 

I. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЕДИНИЦИ 

Програмата за обука на специјализираните еди-
ници на цивилната заштита се состои од два дела: 
општ и посебен дел. 

Општиот дел опфаќа тематика која задолжи-
телно се изведува со единиците од .сите специјал-
ност^ Преку неа се обезбедува запознавање со сите 
видови современи нападни средства, средствата за 
лична и колективна заштита и основните мерки за 
заштита. 

Посебниот дел опфаќа тематика која задолжи-
телно се изведува посебно со секоја специјализи-
рана единица. Овој дел од обуката претставува 
специ ја листичка обука на обврзниците од пооддел-
ни специјализирани единици и со неа обврзниците 
стручно се оспособуваат за извршување на пред-
видените задачи. 

Број 
на те- Назив на темата 
мата 

ОПШТ ДЕЛ 

1. Организација и задачи на цивилната заштита. 
2. Современи нападни средства, ефекти на деј-

ствата и последици. 
3. Опасности и последици од елементарни не-

погоди и други општи опасности. 
4. Психолошка војна. 
5. Служба за извидување, известување и тре-

вога и постапка на знакот за тревога. 
6. Засолништа и постапка при засолнување. 
7. Спасување од урнатини на загрозени лица и 

материјални добра. 
8. Укажување прва медицинска помош. 
9. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

10. Противпожарна заштита. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 
а) За градежно-техничките единици: 

1. Организација за спасување. 
2. Познавање на сите видови урнатини наста-

нати од воени дејствија, елементарни несре-
ќи и други општи опасности. 

3. Познавање и ракување со опремата и сред-
ствата за спасување. 

4. Начини и методи на спасување во разни ус-
лови. 

5. Познавање и ракување со експлозивни сред-
ства. 

6. Начини и методи на уривање. 
7. Познавање на убој ни средства. 
8. Постапка при откривање на убој ни средства. 

б) За единиците за РХБ заштита: 
1. Нуклеарно-хемиски и биолошки борбени сред-

ства. 
2. НХБ набљудување и извидување. 
3. Средства за РХБ заштита. 
4. РХБ деконтаминација. 

в) За санитетските единици: 
1. Поим и значење на прва помош. 
2. Основи на градбата и функцијата на човеч-

кото тело. 
3. Утврдување состојба на повреден и постапка 

на лицето што укажува помош. 
4. Рана и постапка со рана. 
5. Видови на завоен материјал. 
6. Инфекција, стерилизација и дезинфекција. 
7. Повреди кои доведуваат до губење на свест, 

престанок на дишење, работа на срцето и пр-
ва помош. 

8. Крвавење, искрвавеност и прва помош. 
9. Шок и прва помош и негово спречување. 

10. Повреди на коски, зглобови и прва помош. 
11. Повреди од преголема топлина и студ и прва 

помош. 
12. Краш и бласт повреди и прва помош. 
13. Нагли труења. 
14. Повреди на одделни важни делови на телото, 

особено кај мултипни и комбинирани повре-
ди — прва помош. 

15. Прва помош на повреди настанати од нук-
леарна експлозија. 

16. Повреди од убојни отрови и прва помош. 
17. Биолошки нападни средства и заштита. 
18. Основни хигиенско-епидемиолошки мерки. 
19. Изработка на импровизирани средства за 

спроведување на основни хигиенско-епиде-
миолошки мерки. 

20. Пренесување и евакуација на повредени лица. 
21. Организација на прва помош во загрозена на-

селба со НХБ нападни средства. 



22 ноември 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 38 — Стр. 817 

г) За ветеринарните единици: 

1. Место и улога на единиците во укажување 
на ветеринарна помош. 

2. Поим и значење на ветеринарна помош. 
3. Ветеринарен материјал и негова употреба при 

укажување ветеринарна помош. 
4. Повреди на животни и прва помош. 
5. Влијание на нуклеарни средства врз добитокот, 

водата, храната за добиток и нивна заштита. 
6. Влијание на нуклеарни средства врз про ду к-

тите од животинско потекло и нивна заштита. 
7. Влијание на бојните отрови врз добитокот, во-

дата и храната за добиток и продуктите од 
животинско потекло и нивна заштита. 

8. Влијание на биолошките борбени средства врз 
животните, прва помош и заштита. 

9. Профилактички мерки за спречување и ис-
коренување на добиточните заразни болести. 

10. Искористување на повредени и болни жи-
вотни. 

д) За противпожарни^ единици: 

1. Основни појмови за пожарите, 
2. Средства и апарати за гаснење на пожари. 
3. Противпожарни справи, опрема и уреди. 
4. Тактика при гаснење на пожари. 
5. Употреба на противпожарни средства за де-

контаминаци ј а. 
6. Употреба на противпожарна опрема при по-

плави и други елементарни несреќи. 
ѓ) За единиците за асанација: 

1. Организација за собирање, идентификација и 
закоп на загинати лица. 

2. Начин и постапка при пронаоѓање, собирање, 
идентификација, транспорт и закоп на заги-
нати лица. 

3. Организација, пронаоѓање, собирање и тран-
спорт на загинат и пцовисан добиток и жи-
вотни. 

4. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 
5. Можности за отстранување отпадни и отров-

ни материи. 

е) За единиците за одржување ред и безбед-
ност: 

1. Одржување ред и дисциплина во реоните 
каде што интервенираат единиците на цивил-
ната заштита. 

2. Постапка за обезбедување на евакуацијата на 
населението. 

3. Постапка за спроведување контрола врз мер-
ките за заштита. 

II. УНИВЕРЗАЛНИ ЕДИНИЦИ 

Со програмата за обука на универзалните еди-
ници на цивилната заштита, обврзниците на овие 
единици се запознаваат со ефектите на дејствата 
и последиците од современите нападни средства, со 
личните и колективни средства за заштита, струч-
но се оспособуваат за целосно извршување на за-
дачите: 

1. Народна одбрана и цивилна заштита. 
2. Психолошка војна. 
3. Современи нападни средства, елементарни не-

среќи и други општи опасности. 
4. Засолништа и постапка при засолнување. 
5. Спасување од урнатини. 
6. Укажување прва медицинска помош. 
7. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 
8. Противпожарна заштита. 
9. Ветеринарна заштита. 

Командант 
на Републичкиот штаб за ЦЗ, 

генерал-мајор 
Методија Стефановски, е. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд се води постапка за развод на 
брак, по тужбата на тужителот Дамјан Горев, од 
Скопје, против тужената Прогна Ѓорева, од Скопје, 
сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Проша Ѓорева во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во судот или да ја соопшти својата точна адреса. 

До колку во оставениот рок од 30 дена туже-
ната не се јави во судот или не ја соопшти својата 
точна адреса, согласно чл. 77 и 78 од ЗПП ќе и 
биде определен привремен старател, кој ќе ги за-
стапува нејзините интереси во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1833/71. 
(107) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор за 
развод на брак, по тужбата на тужителката Б у в -
човска, родена Станковска Олгица, од Скопје, ул. 
„29" бр. 48, населба Драчево, против тужениот 
Вутичовски Методија, од Скопје, а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Вутичовски Методија во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се 
јави во Окружниот суд во Скопје или пак во ис-
тиот рок да ја соопшти својата сегашна адреса. 

Во колку именуваниот не се јави во опреде-
лениот рок или не ја соопшти својата адреса, су-
дот ќе му определи привремен старател, согласно 
чл. 77 од ЗИП, кој ќе ги застапува неговите ин-
тереси во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1212/71. 
(НО) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Ѓоре Ѓуров, од Штип, ул. „Косовска" бр. 14, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак, про-
тив тужената Босилка Стојанова, од село Врсаково, 
а сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство™ на ту-
жената се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави во овој суд или да 
определи свој засташшк. Во противно судот по 
службена должност ќе го определи за застапник 
Љубе Николов, приправник во Окружниот суд — 
Штип, и делото ќе се разгледа во отсуство на ту-
жената. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 69/72. (109) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 689, страна 1079, книга И е запишана под 
фирма: Текстилно-хемиска индустрија „Велур-
флок" — Скопје, населба Влае — Продавница — 
Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 131. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на соп-
ствени текстилни и галантериски производи (јам-
болии, велурфлок теписи и патеки, плишеви, крз-
на, детски играчки и други), како и конфекција и 
разни видови производи на текстилната индустрија. 

Раководител на продавницата е Прошева Та-
шка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Текстилно-хемиската индустрија „Велур-
флок" — Скопје, со одлуката бр. 02-157 од 20. I. 
1972 година. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 123/72. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 389, страна 509, книга II е запишана под 
фирма: „Босна" — фабрика за кондури — Бања 
Лука — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница во Гостивар, 
улица „Борис Кидрич" бр. 98. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на чевли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Босна" — Фабрика за кондури — Бања 
Лука, со одлуката од одржаната седница на 23. IX. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Селими Мер-
сел. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопанскиот суд во Скопје, Фи. 
бр. 1140/71 од 14. III. 1972 година. (496) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 353, книга И е запишана под 
фирма: „Напредок" — универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште, Гостивар — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Бифе бр. 3, во село Ростуша. Предмет на 
работењето на бифето е вршење на угостителска 
дејност — продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Напредок" — универзално трговско претпријатие 
— село Требиште, со одлуката од одржаната сед-
ница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на бифето е Дервиши Атипов 
Идрис. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува — матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1161/71 од 16. III. 1972 година. (497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3691, страна 353, книга II е запишан под 
фирма: „Напредок" — универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште. Гостиварско — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно ли-
це — Угостителски дуќан-бифе бр. 2 во село Веле-
брдо, Гостиварско. Предмет на работењето на ду-
ќанот е продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и скара. 

Угостителскиот дуќан е основан од работничкиот 
совет на „Напредок" — универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште, Гостиварско, со одлу-
ката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на угостителскиот дуќан е Чер-
кези Феридинов Исмаил. 

Угостителскиот дуќан-бифе бр. 2, ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува — матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1162/71 од 16. III. 1972 година. (498) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишано под 
фирма: „Напредок" — универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште. Гостиварско — Органи-
зација на здружен труд без својство на правно ли-
це — Бифе бр. 1 во село Требиште. Предмет на 
работењето на бифето е продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Напредок" —• универзално трговско претпријатие 
— село Требиште, со одлуката од одржаната сед-
ница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на бифето е Стојановски Михај-
лов Славе. 

Бифето бр. 1 во село Требиште ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува — матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1163/71 од 16. III. 1972 година. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишана под 
фирма: „Напредок" — универзално. трговско прет-
пријатие — село Требиште — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница бр. 1 во сел<о Требиште, Гостиварско. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Напредок" —• универзално трговско прет-
пријатие — село Требиште, со одлуката од одр-
жаната седница на 15. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Арслани Му-
стафа Абдула. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1164/71 од 16. III. 1972 година. (500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1336, страна 240, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на претставништвото во Скопје, 
ул. „Маршал Тито" бр. 49/1У, на фабриката за гу-
мени производи „Тигар" — Пирот, согласно со од-
луката бр. 15/3-1/У од 14.УП.1971 година, на работ-
ничкиот совет и решението Фи. број 1047/71 од 
13.1Х.1971 година, на Окружниот стопански суд — 
Ниш се менува и гласи: Индустрија гумених про-
извода „Тигар" — Пирот — Претставништво во 
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 49/1У. 

Досегашниот раководител Мирчевски Иван е 
разрешен од должност, со решението бр. 5021 од 
23.111.1971 година, и му престанува правото за пот-
пишување. 

За нов раководител на споменатото претстав-
ништво е назначен Думузлиски Димитрије, со од-
луката бр. 6137 од 13.1У.1971 година, кој претстав-
ништвото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
12.Х.1971 година. 

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

бр. 995/71 од 16.11.1972 година. (379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 883, страна 115, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Градежно-за-
наетчиската работна организација „26 Јули" — 
Скопје, Петар Мандов, согласно со решението бр. 
04-1842 од 19.Х1.1971 година на работничкиот совет, 
му престанува правото на потпишување, поради 
разрешување од должност. 

За в.д. директор на гореназначената работна 
организација, согласно со решението бр. 04-1841 од 
19.Х1.1971 година на работничкиот совет се назна-
чува Јанчевски Ѓорѓиев Алексо, кој работната ор-
ганизација ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1145 од 28.ХП.1971 година. (42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 659, книга VI е запишано 
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следното: Автомеханичарскиот сервис — Скопје, 
Момин поток б.б. при Трговското земјоделско прет-
пријатие, на големо и мало „Македонија" — Скоп-
је, согласно со одлуката на работничкиот совет од 
26.У.1971 година се здобива со својство на прав-
но лице. 

Во иднина Сервисот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето Кусевски Панче, раководител и Анчевски 
Мирко, помошник директор при матичното прет-
пријатие. 

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

бр. 635 од 28.ХП.1971 година. (44) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува . 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 218, страна 347, книга И е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на „Мер-
мери" — Индустрија и рудници за украсен камен 
— Гостивар и тоа: Лазаревски Мино, директор, 
и Јанковски Трифунов Момир, шеф на сметковод-
ството, истата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува и новоназначениот потписник Владимир 
Богески, финансиски раководител, согласно со од-
луката бр. 02-647/1 од 13.УШ.1971 година на ра-
ботничкиот совет. 

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

бр. 906/71 од 4.1.1972 година. (73) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8.У1.1971 година, страна 194, реден број 9 е 
запишано следното: За шеф на сметководството на 
Мешовитото трговско претпријатие, на големо и 
мало „Тргомакедонија" од Делчево е овластен 
Благој Димитровски, кој ќе ги потпишува сите 
финансиски документи во врска со жиро-сметкатп 
на истото. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на пријавата бр, 01-62-1 од 23.Ш.1971 го-
дина на директорот на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 103/71. (149) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5.VIII. 1971 година, страна 358, реден број 2 е 
запишана промената на досегашниот директор на 
Фабриката за метална галантерија „МГВ" од Ви-
ница, Димитар Методиев Гаврилов. За в.д. дирек-
тор е именуван Васил Зафиров Иванов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на решението под бр. 0201-22/42 од 29.1У. 
1971 година на Собранието на општината Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 146/71. (153) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30.У1.1971 година, страна 152, реден број 11 е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
Земјоделската задруга „Беласица", село Костури-
но, Струмичко, Стојан Атанасов Митрев. За ди-
ректор е именуван Станчо Андов Андонов. 

На истата страна под истиот реден број како 
овластено лице за претставување и потпишување 
на задругата е запишана и Нада Ристо Чонева, 
шеф на сметководството. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на пријавата бр. 69 од 6.1У.1971 година и 
доказите приложени кон неа, сходно со член 19 од 
Правилникот за регистрација на стопанските орга-
низации („Службен лист на СФРЈ" бр. 57/65). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 91/71. (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1428, страна 612, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот в.д. директор на Деловна-
та единица — Филијала — Скопје, ул. „256" б.б. 
(УШ колосек) при „Технопромет" експорт — им-
порт — Београд, Пеев Звонимир, согласно со од-
луката бр. 5 од 22.1Х.1971 година на работничкиот 
совет на претпријатието, се назначува за дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 10/17 од 23.ХП.1971 година. (46) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15.Х1.1971 година, страна 410, реден број 7 е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
Градежно-занаетчиското комбинирано претпријатие 
„Прогрес" од Штип Киро Плешков. За в.д. дирек-
тор е именуван дипломираниот инженер Благој 
Ананиев. 

На истата страна под истиот реден број како 
овластено лице за претставување и потпишување 
на претпријатието е запишан и Димитар Коларов, 
технички директор. 

Досегашните потписници на жиро-сметката на 
претпријатието и тоа Добре К. Славков и Алојз 
Б лого јевиќ и натаму остануваат за потписници на 
претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 265/71. (166) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20.ХИ.1971 година, рег. бр. 5/68, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Молеро-
фарбарското претпријатие „Уметност" — Битола 
и гласи: Градежно-занаетчиско претпријатие „Умет-
ност" — Битола. 

Оваа промена е извртена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Градежно-занает-
чиското претпријатие „Уметност" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 557/71. (191) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6.ХП.1971 година, рег. бр. 3/71, книга II е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претстав-
ништвото во Охрид, ул. „Борис Кидриќ" бр. 10/1, 
на Трговското претпријатие „Тргокооп" — Скопје 
и гласи: Претставништво во Охрид — самостојна 
организација на здружен труд со својство на прав-
но лице на Трговското претпријатие на големо и 
мало „Тргокооп" — Скопје. 

Овластени лица за потпишување се Таневски 
Киро, раководител и Чејковски Димче. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 3635/2 од 2.1Х.1971 година од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Тргокооп" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 420/71. (194) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20.ХИ.1971 година, рег. бр. 5/70, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Би-
фето во село Воѓани на Фудбалскиот клуб „Земјо-
делец", село Воѓани, уште со: трговска дејност со 
селско-стопански производи, како и кооперирање 
со индивидуални земјоделски производители. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
луката бр. 39171 од 24.Х1.1971 година од Извршниот 
одбор на Клубот „Земјоделец" село Воѓани и уве-
ренијата од пазарниот и санитарниот инспектор на 
Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 556/71. (195) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27.ХН.1971 година, рег. бр. 68/55, книга II е за-
питано следното: Се менува фирмата на Само-
стојната организација на здружен труд со својство 
на правно лице — работна единица „Орде Чопела" 
село Варош на Тутунскиот комбинат Прилеп и 
гласи: Самостојна организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — работна единица 
„Орде Чопела", село Варош, на Тутунскиот ком-
бинат — Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-9694/1 од 16.ХП.1971 година на работ-
ничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 570/71. (197) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27.ХП.1971 година, рег. бр. 68/55, страна I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Само-
стојната организација на здружен труд со својство 
на правно лице — Работна единица „Борка Лева-
та" — Прилеп, на Тутунскиот комбинат — Прилеп 
и гласи: Самостојна организација на здружен труд 
без својство на правно лице — работна единица 
„Борка Левата" — Прилеп, на Тутунскиот комби-
нат — Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-9694/1 од 16.ХП.1971 година на работ-
ничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 571/71. (198) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 1.ХИ.1971 година, рег. бр. 7/71, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Ово-
штарската задруга „Делишес" — Ресен уште со: 
промет, на мало, со колонијални стоки (прехран-
бени производи, брашно, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и ел.). 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 130 од 28.У.1971 година од задружниот со-
вет на Овоштарската задруга „Делишес" — Ресен 
и решението бр. 04-6959/1 од 26.Х1.1971 година на 
Собранието на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 495/71. (199) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22.ХП.1971 година, рег. бр. 203/55, книга I е за-
пишано следното: Деловната единица за стопани-
сување со згради во општествена сопственост — 
Битола, на Организацијата во состав за производ-
ство и обработка на тутун — Битола на Здруже-
ното претпријатие „Југо тутун" — Скопје, преста-
на својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена, врз основа на одлу-
ката бр. 02-2645/1 од 29.Х.1971 година на работнич-
киот совет на „Југо тутун" — здружено претпри-
јатие — Скопје — Организација во состав — Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 569/71. (211) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 1.ХП.1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запи-
шано следното: ѓорѓиоски Бранко, шеф на крат-
корочно-долгорочно и девизно работење, покрај 
досегашните потписници Милан Чакоски, дирек-
тор, Трај коски Бранко, финансиски директор, Ко-
стоски Бранко и Атанасоски Борче, да го потпи-
шуваат Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
— Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 514/71. (215) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8.ХП.1971 година, рег. бр. 11/62, книга II е запи-
шано следното: Престанува присилната управа на 
Фабриката за емајлирани производи „Борис Ки-
дрич" — Струга. 

Овластени лица за потпишување на фабри-
ката се: Прентоски Ристо, главен директор и То-
дороски Спиро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 551/71. (218) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30.ХИ.1971 година, рег. бр. 52/55, книга III е 
запишано следното: Продавницата број 8 во село 
Луково на Земјоделската задруга „Дримкол", село 
Луково, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 03-176/2 од 13.ХП.1971 година од за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Дрим-
кол", село Луково. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 372/71. (219) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30.ХП.1971 година, рег. бр. 52/55, книга III е 
запишано следното: Продавницата број 7 во село 
Луково, месност „Бобиште", Струга, на Земјодел-
ската задруга „Дримкол" — село Луково, преста-
нува со својата работа и се брише од регистарот 
на стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 03-182 од 27.УП.1965 година, на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Дримкол" 
— село Луково. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 373/71. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 901, страна 804, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Самостојната 
организација на здружен труд, без својство на 
правно лице ХЕ „Тиквеш" —• Кавадарци на Прет-
пријатието за производство и пренесување на елек-
трична енергија „Електростопанство" — Скопје, 
Васил Пеев, согласно со одлуката на работничкиот 
совет РС Х1ЛП/6.6 од 30.1Х.1969 година, му преста-
нува правото на потпишување поради разрешува-
ње од должноста раководител. 

За в.д. директор на гореозначената организа-
ција се назначува Грашевски Јордан, кој Органи-
зацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, заедно со 
стариот потписник Миле Консулов и Иван Чулев, 
согласно со одлуката бр. 01-581/1 од 22.У1.1971 го-
дина. 

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

бр. 31 од 24.1.1972 година. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1361, страна 132, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на Здру-
женото претпријатие на дрвната индустрија и шу-
марство за производство, внатрешен промет на ма-
ло и големо: „Македонија дрво" увоз-извоз — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 9149 од 26.Х1.1971 
година на Централниот работнички совет и пот-
врдата број 07-5039 од 20.Х1.1971 година на Служ-
бата за општествено книговодство — Филијала 401 
— Скопје се проширува и со: малограничен про-
мет со земјите Албанија, Грција и Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1152/71 од 18.1.1972 година, (249) 
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Окружниот стопански суд но Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 901, страна 804, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Организаци-
јата на здружен труд, без својство на правно ли-
це Погон „Електропренос" — Скопје, на Претпри-
јатието за производство и пренесување на елек-
трична енергија „Електростопанство" — Скопје, 
Пандиловски Пандил, согласно со решението бр. 
758 од 24ДУ.1968 година, му престанува правото на 
потпишување поради разрешување од должност. 

Горенаведениот погон во иднина ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во грани-
ците на овластувањето, старите регистрирани пот-
писници Илија Јовановски, директор и Мичо Мин-
чоровски. 

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

бр. 655/71 од 21.1.1972 година. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 142, книга VII е запишано 
следното: Самостојната организација на здружен 
труд за купопродажба, на големо и мало, без свој-
ство на правно лице, со посебна жиро-сметка — 
Скопје, ул. „Цветан Димов" б.б. Бутел И, на Тр-
говско-земјоделското претпријатие на големо и ма-
ло „Македонија" — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 491 од З.И.1971 година на работничкиот совет се 
здобива со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1257/71 од 31.1.1972 година. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 138, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Погон „Живинар-
ска фарма" — село Белимбегово, на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скоп-
је — Организација во состав на Здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие — Скопје, согласно со од-
луката бр. 02-58 од 13.1.1972 година на централниот 
работнички совет се здобива со својство на прав-
но лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 43 од 20.1.1972 година. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1271, страна 1641, книга V е запишано 
следното: По преселувањето на стовариштето на 
Претпријатието за промет со возила, делови и 
прибор, застапување на странски фирми и инже-
неринг „Техноауто" — Београд, со седиште во 
Скопје, ул. „Гоце Делчев", сегашна „Максим Гор-
ки" бр. 29, на ул. „11 Октомври" бр. 105 — локал 4, 
согласно со одлуката бр. 4431 од 30.Ш.1971 година 
на работничкиот совет, стовариштето своите ад-
министративни простории ги задржува на ул. 
„Максим Горки" бр. 29, како и досега. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1199/71 »од 27.1.1972 година. (286) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21.1.1972 година, рег. бр. 203/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Никола Сервини на Работничката 
менза во Битола, на Организацијата во состав за 
производство и обработка на тутун во Битола, на 
Здруженото претпријатие „Југо тутун" — Скопје. 

Се овластува Слободан Јанакиевски, заедно со 
досегашниот потписник Симе Шутаревски, раково-
дител, заеднички да ја потпишуваат работничката 
менза. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 24/72. (303) 

Окружниот стопански суд во Бито.ла објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21.1.1972 година, рег. бр. 203/55, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
на Круме Јовчевски, раководител и потписник на 
Одморалиштето Св. Стефан .— Охрид, на Органи-
зацијата во состав за производство на тутун во 
Битола, на Здруженото претпријатие „Југо тутун" 
— Скопје. 

Се овластуваат за потпишување Александар 
Зариевски и Слободан Јанакиевски на Одморали-
штето Св. Стефан — Охрид. 

Раководител на Одморалиштето во Св. Стефан 
— Охрид е Кескоски Атанасије. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 23/72. (306) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека. во регистарот на стопанските организации, 
на 14.1.1972 година, рег. бр. 104/55, книга II е за-
пишано следното: Се проширува . дејноста на Ин-
дустријата за модна конфекција и чадори „Зора" 
— Охрид уште со: набавка , и продажба на куса 
и птетена стока, текстилна конфекција и текстил 
(метража), трикотажа, позамантерија, базарски, 
галантериски и кинкалериски стоки, душеци, јор-
гани и теписи, сувенири, споменари и. детски иг-
рачки. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 02-4035 од 29.ХИ.1971 година на работ-
ничкиот совет на Индустријата за модна конфек-
ција и чадори „Зора" — Охрид и решението бр. 
04-31 од 12.1.1972 година на Одделението за ин-
спекциски служби при Собранието на општината 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 8/72. (307) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските, организации, 
на 27.1.1972 година, рег. бр. 7/71, книга II е запи-
шано следното: Се допушта впишувањето — кон-
ституирањето на Овоштарската задруга „Дели-
шес" — Ресен, и истата се запишува во регистарот 
на стопанските организации, кој го води овој суд, 
рег. бр. 7/71, книга II. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението бр. 04-188/1 од 24.1.1972 година од Пазар-
ната инспекција на Собранието на општината Ре-
сен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 5/72. - (310) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 323, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Куманово" — Кума-
ново, согласно со одлуката бр. 01-462/1 'од 14.1.1972 
година се проширува со промет со: бои, лакови, 
хемикалии и каучук; крзно и производи од ко-
жа и крзно; друмски и моторни возила и нивни 
делови, машини, опрема, резервни делови и репро-
материјали за прехранбена и друга лесна инду-
стрија; научни лабораториски и други инструмен-
ти; сите видови на електрични апарати за дома-
ќинството. 

Фирмата на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Куманово" — Куманово, согласно со одлука-
та бр. 01-463/1 од 14.1.1972 година на работничкиот 
совет се менува и ќе гласи: Земјоделско-инду-
стриски комбинат „Куманово" — извоз-увоз — 
Куманово, или скратено ЗИК „Куманово" извоз-
увоз — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 71 и 72 од 3.11.1972 година. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во'регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1284, страна 38, книга VI е запишано след-
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ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Пос ловиштата во Скопје, ул. „Ленино-
ва" бр. 46, на „Металпромет" — Трговско и услуж-
но претпријатие — Ријека, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
25.V 1.1971 година, на „Металпромет" — Ријека. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје., Фи. 
бр. 1010/71 од З.II.1972 година. ^ (342) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20.1.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница број 8 во село Шум, 
Струга, на Земјоделската задруга „Напредок", село 
Ложани. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на прехранбени артикли и предмети 
за домашни потреби, преработки од брашно, алко-
холни и безалкохолни пијалоци и мешана инду-
стриска стока, во помал обем. 

Раководител на продавницата е Исмаил Адем. 
Продавницата е основана од Земјоделската 

задруга „Напредок" село Ложани, со одлуката бр. 
02-590 од 2.Х1.1971 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 19/72. (299) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20.1.1972 година, рег. бр. 6/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница број 21 во Струга, 
ул. „Маршал Тито" бр. бб на Земјоделската за-
друга „Напредок", село Ложани. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на прехран-
бени артикли и предмети за домашни потреби, пре-
работки од брашно, јужно овошје, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и мешана индустриска сто-
ка во помал обем. 

Раководител на продавницата е Матоска Иванка. 
Продавницата е основана од Земјоделската 

задруга „Напредок" село Ложани, со одлуката бр. 
02-623 од 23.ХН.1971 година од задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 21/72. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 797, страна 723, книга VI е запишано под 
фирма: Железничко транспортно претпријатие — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Туристичко транспортно 
биро — Гостивар, ул. „Борис Кидрич" бр. 96. Пред-
мет на работењето на бирото е туристички услуги 
во врска со основната дејност на матичното прет-
пријатие како во внатрешниот така и во меѓуна-
родниот промет. 

Раководител на бирото е Нед елковски Најдо. 
Бирото е основано од ЖТП — Скопје, со од-

луката бр. 30/70 од 29.ХП.1970 година на работнич-
киот совет. 

Бирото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 66/71 од 4.И.1972 година. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 331, страна 327, книга II е запишана под 
фирма: Индустрија обуќе „Београд" — Београд — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 63 во Куманово, 
ул. „Маршал Тито" бр. 22. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба, на мало, на кондураџис-
ки производи произведени од основачот и други 
производители (домашни и странски), продажба на 
артикли сврзани со кондурите, како ималин, чисти-

ла, пертли, чорапи, лажици за кондури итн. како 
и продажба на торби, ташни, ракавици, новчани-
ци, разни футроли ити. 

х1родавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустријата за чевли „Београд" •— Бео-
град, со одлуката бр. 3086/71-63 од 28.VII.1971 го-
дина, од одржаната седница на 28. VII.1971 година. 

Раководител на продавницата е Томе Петро-
виќ. 

Продавницата број 63 во Куманово ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Продавницата во Куманово на Фабриката за 
кондури „Пролетер" — Београд се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. 
бр. 253, страна 915, книга I, согласно со одлуката 
на работничкиот совет на Индустријата за чевли 
„Београд" — Земун, од одржаната седница на 28. 
VII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1063 од 26.Х1.1971 година. (316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 959, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за про-
мет со индустриско-прехранбени стоки „Вишеш-
ница" — Кавадарци — Продавница, ул. „Илинден-
ска" б.б. во Кавадарци. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на намештај, канцела-
риски и школски прибор, куќни потреби и тех-
ничка стока за снабдување на производните прет-
пријатија и занаетчиството, играчки, производи од 
гума, каучук и пластични маси, железарска и ме-
тална стока, велосипеди, мотори и моторни вози-
ла, машини за шиење и прибор, резервни делови 
и прибор, земјоделски машини и алати, фотограф-
ски и оптички апарати, инструменти и прибор, 
музички инструменти, радио-апарати и прибор, 
спортски прибор, електротехнички материјали, са-
нитарен и инсталационен материјал, порцелан и 
керамички производи. 

Раководител на продавницата е Панчевски 
Трајчо. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Вишешница" •— Кавадарци, со одлуката 
бр. 02-316/1 од 27.VII.1971 година на работничкиот 
совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1150/71 од 8.11.1972 година. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 834, страна 999, книга IV е запишано под 
фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Изградба" 
— Скопје, Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Проектанско биро — 
Скопје, ул. „Кукушка" бр. 16. Предмет на рабо-
тењето на бирото е проектирање. 

Проектанското биро е основано од Градежно-
занаетчиската задруга „Изградба" — Скопје, со 
одлуката бр. 03-1844/8 од 15.ХН.1971 година на ра-
ботничкиот совет. 

Проектанското биро ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Ветаџаковски Никола, рако-
водител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 13 од 4.П.1972 година (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 772, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско производно трговско претпри-
јатие на големо и мало „Македонија прогрес" — 
Скопје, Самостојна организација на здружен труд 
за малопродажба, ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 54, 
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без својство на правно лице. Предмет на работе-
њето на организацијата е земјоделско производ-
ство на општонароден имот, земја земена под за-
куп или добиена на бесплатно користење; орга-
низирање на земјоделско-градинарско производ-
ство преку создавање на разни видови кооперации 
и вршење услуги на земјоделските производители 
со земјоделски машини и алатки, како и врше-
ње на разни други услуги што се во врска со 
земјоделското производство; вршење на транспорт-
ни услуги; организирање и подигање на лозови 
насади со договарање; промет со сите видови зем-
јоделски производи; промет со репродукциони ма-
теријали; организирање и развој на живинарство-
то, заштита на сите видови растенија, трговија на 
мало, преку свои продавници, со прехранбени ар-
тикли, индустриски стоки, текстилни производи, 
огревен и градежен материјал, сите видови кера-
мика и електро-инсталациони материјали. 

Раководител на продавницата е Јованов Ристо. 
Продавницата е основана со одлуката бр. 

03-2315 од 26.Х.1971 година и 30.Х.1971 година на 
работничкиот совет на гореозначеното претприја-
тие. Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Јовановски Ристо, раково-
дител и Игов Киро, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 48 од 8.Н.1972 година. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скоп-
је, Деликатес продавница број 104, ул. „Кочо Ра-
цин", кула В-15-Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на деликатесни произ-
води-пакувани со неповратна амбалажа. 

Раководител на продавницата е Трајковска Не-
вена. 

Продавницата е основана од „Центроколони-
јал" — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 23.Х1.1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/71. од З.П.1972 година. (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" увоз-извоз — Скопје, 
Продавница број 106, ул. „464" бр. 10 во Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Манева Љу-
бица. 

Продавницата е основана од „Центроколоии-
јал" — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 23.Х1.1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/71 од З.П.1972 година. (321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" увоз-извоз — Скопје, 
Продавница број 54, Тафталиџе — Пазар — Скоп-
је. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мешана и колонијална стока. 

Раководител на продавницата е (Наумовска) 
Донева Христина. 

Продавницата е основана од „Центроколони-
јал" — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 23.Х1.1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/71 од З.II.1972 година. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скоп-
је — Продавница број 36, ул. „1118" б.б. — Шуто 
Оризари — Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Ванчов ѓорѓи. 
Продавницата е основана од „Центроколони-

јал" — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 23.Х1.1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/71 од 3.11.1972 година. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скоп-
је, Продавница број 105. ул. „464" бр. 76 — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е' Бошкова Ве-
лика. 

Продавницата е основана од „Центроколони-
јал" — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 23.Х1.1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1129/71 од 3.11.1972 година (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 564, страна 325, книга III е запишана под 
фирма: „Борец" — угостителско трговско претпри-
јатие за промет со техничка стока на големо и 
мало — Титов Велес — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
во Титов Велес, ул. „Коле Неделковски" бр. 8. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со електротехничка' стока. 

Продавницата е основана од Собирот на работ-
ната заедница со одлуката бр. 7 од З.УП.1971 го-
дина, од одржаната седница на 2ЛШ.1972 година. 

Раководител на продавницата е Милошевски 
Миле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1012/71 од 4.П.1972 година. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 387, страна 497, книга II е запишана под 
фирма: „Напријед" — индустрија за конфекција 
— Загреб — Продавница во Тетово, ул. „Илинден-
ска" бр. 3. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на сите видови производи, горна 
и долна облека, машка, женска и детска, продаж-
ба на трикотажа и останата облека како дополне-
ние на асортиманот. 

Продавницата е основана од, работничкиот со-
вет на „Напријед" — индустрија за конфекција — 
Загреб, со одлуката од одржаната седница на 19.11. 
1971 година, одлуката на работничкиот совет на 
Заедничката трговска мрежа ПУ „Стандард кон-
фекција" — Загреб, од одржаната седница на 28.П. 
1971 година и одлуката на заедничкиот работен 
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одбор ЗТМ ПУ „Стандард конфекција" — Загреб 
и присоединување кон „Напријед" — конфекција 
— Загреб. 

Раководител на продавницата е Саити Џеват. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, а Саити Џе-
ват, раководител, ќе ја потпишува во врска со 
работењето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 340 од 6.Х.1971 година. (326) 

Окружниот стопански суд ћо Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1530, страна 168, книга VII е запишано под 
фирма: „Дерма" — претпријатие за промет со к'о-
жа, гума, хемикалии, пластични маси и технички 
материјали, увоз-извоз Загреб, Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Сто-
вариште во Скопје, ул. „Христо Смирненски" бр. 
8. Предмет на работењето на стовариштето е про-
мет на големо и мало на автокоз. прибор и опрема, 
на автомобилска кожа, гума и пластика. Стовари-
штето е овластено во име и за сметка на претпри-
јатието да склучува договори кои се однесуваат 
на неговото работење. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „Дерма" — експорт импорт — Загреб, со 
одлуката од одржаната седница на 16.ХП.1970 го-
дина. 

Раководител на стовариштето . е Ристевски 
Трајче. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристески Трајче, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 225/71 од 3.11.1972 година. (354) 

КОНКУРСИ 
Извршниот одбор на Медицинскиот центар — 

Охрид, распишува 

К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација по 
следните гранки на медицината: 

1. ПЕДИЈАТРИЈА 1 
2. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 1 
3. ХИСТОПАТОЛОГИЈА 1 
Кандидатите за горните специјалности треба 

да ги исполнуваат условите предвидени со Зако-
нот за здравство. 

Молбите таксирани и со приложена потребна 
документација да се достават до Медицинскиот 
центар — Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Конкурсната комисија при Центарот за про-
фесионална рехабилитација на инвалидизирани 
лица — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување (реизбор) на следните раководни 

места: 
1. Раководител на Одделението за професио-

нална рехабилитација, и 
2. Раководител на Одделението за услуги. 
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УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 
со Основниот . закон за работни односи, кандида-
тите треба да ги исполнуваат и посебните услови 
и тоа: 

Под реден бр. 1 да има завршено високо или 
вишо образование, со најмалку 5 години работно 
искуство на проблемите на професионалната реха-
билитација, со особени способности за организаци-
ја на работите и раководењето. 

Под ред. бр. 2 да има завршено виша економ-
ско-комерцијална школа, со најмалку 5 години ра-
ботно искуство на комерцијални работи и со осо-
бени способности за организација на работите и 
раководењето. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат на адреса на Центарот — ул. „Васил Ѓор-
гов" б.б. Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Врз основа на чл. 82 и 83 од Статутот на Здрав-
ствениот дом — Пробиштип, Конкурсната комисија 
за именување на директор и пополнување на ра-
ботни места распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Именување директор на Домот 
2. Пополнување на работно место во Аптеката 

Пробиштип. 

Услови: 
— Под точка прва — да е лекар специјалист 

по специјалностите: трудова медицина, педијатрија, 
интерна медицина, гинекологија, рентгенологија, 
пнеумофтизиологија, хигиена и епидемиологија, 

— лекар со завршен медицински факултет од 
општа практика со положен стручен испит, 

— лекар со завршен медицински факултет и 
задолжителен лекарски стаж, со две години работ-
но искуство, 

— лекар стоматолог со завршен задолжителен 
лекарски стаж и со над 3 години работно искуство. 

Кандидатот за директор да ги исполнува и ус-
ловите по- чл. 55 од ОЗП со потребните документи. 

— Под точка втора — да е дипломиран фар-
мацевт. 

Покрај споменатите услови кандидатите треба 
да достават и документи предвидени со ОЗРО. 

Конкурсот за именување на директор е отво-
рен 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на СРМ". 

За пополнување на работното место фармацевт 
конкурсот останува отворен до пополнувањето. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во Домот. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Управата на Домот. (1615) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

355, Акциона програма за спроведување на 
Резолуцијата за спречување и отстрану-
вање на општествено ^оправданите со-
цијални разлики — — — — — — 809 

356. Програма за обука за одбрана и заштита 
на населението — — — — — — — 814 

357 Програма за општиот дел на обуката за 
извршување на задачите во војна на ра-
ботниците распоредени во: организации-
те на здружениот труд и другите орга-
низации, во општинските или републич-
ките органи и во раководните органи на 
ошптествено-политичките организации — 815 

358. Програма за обука на единиците на ци-
вилната заштита — — — — — — 816 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

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

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


